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৪ গ্যামেবাকনাফানত বেখ ্ং পুরুষোেতম। £ 
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গ্রন্থকার ,নিবেদন দন ! 

পা রা শষ 

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য রও ্রস্থা ব- 
লদ্বনে *্রাজদূয়” লিখিত হইল। ন্বর্গগত কবিশ্রেষ্ঠ, 
মহামনা কাশীরামদাসের নিকট বঙ্গভাষ৷ চিরঞণী । তাহার 

পদবী অনুসরণ করিয়া বঙ্গভাষা আঁজ সাহিগ্য সমাজে 

সপৈর্বাচ্চস্থান লাভ করিয়াছে । 

সংস্কতে মূল মহাভারত হইতে ৬ কাঁশীরাম দাস কৃত 
আদ্ভুবাদ অনেক ভিন্ন ; কিন্ত্ব বঙ্গীয় পাঠকগণ মধ্যে অতি 

অল্ল লোকই মুল মহাভারত পাঠ করিয়া থাকেন । সুতরাং 
অধিকাংশই বাঙ্গল! মহাভারতের মতানুসারে চালিত । 

বর্তম্বান গ্রন্থও তদনুসাঁরে লিখিত হইল । 

জরাসন্ধের মৃত্যু সম্বন্ধে মূল মহাভারত লিখিয়াছেন 

যে মহাবন ভীঙ্সেন মগধরাজের পদদ্ধয় ধৃত করিয়া, 
একশতবার উদ্ধে ভ্রমণ করাইয়া ভূতলে পাতিত করতঃ 
জামুছরা তীহাঁর কটিদেশ ভগ্ন করিয়। ছিলেন & কিন্ত 
৬ কাঁশীরাম দাস কৃত মহাভারতে তদ্বিপরীত পরিলক্ষিত 

হইতেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণাদেশে ভীমসেন, এক পদদ্ারা 
'স্দরাসদ্ধের এক পদ চাপিয়া ধরিয়া অন্য পদ হস্ত দ্বার 



ণ/ৎ 

আকর্ষণ পূর্বক দ্বিধা বিভক্ত করিয়া ছিলেন। আমি 
বাধা হইয়৷ শেষোক্ত মতই অবলম্বন করিয়াছি । 

সু ক চা ঈ পর ক ষ্ঠ ৮ 

এবমুক্ত স্তদাভীমে জরালন্ধ মরিম্দমঃ । 

উৎক্ষিপ্য ভ্রাময়াঁমাঁস বলবস্তং মহাবলঃ ॥ 

ভাময়িত্বা শতগুণং জানুভাং ভরতর্যভ । 

বভগ্র পৃষ্ঠং সঙ্জিপ্য নিশ্পিম্ত বিননাদচ ॥ 

করে গৃহীত্বা চরণং ছেধাচক্রে মহাবলঃ ॥ 

তস্ত নিষ্পিষ্যমীণন্ত পাগুবন্তচ গর্ত ।-_ 

অভবভ্ত মুলোনাদঃ সর্বপ্রাণি ভয়ঙ্কর ॥ 
ঘহাঁভাঁরত সভাপর্ব | 

ভগবান শ্রীবৃষ্চ। কুরু-পাগুবীয় যুগ্ধতৃদিতে ভ 
পার্থকে জ্বানচক্ষুঃ প্রদান করিয়া “বিরাট মূর্তি” প্রদ" 
করাইয়া ছিলেন । এক অজ্ডুর্ন ব্যতীত আর কেহ দে/ 

বিশ্বরপ দেখেন নাই ; কিন্্বু এ কাশীরাম দাস কৃত অহ. 

ভারতে রাঁজসুয় যজ্জঞসতায় যুধিষ্ঠিরকে গুণাম করাইবার 
জন্য ভগবান বিশ্বরূপ প্রকাশ করিয়া ছিলেন। আমিও 

দাঁধারণের মনস্তৃ্রিরজন্য শেষোক্তমত অবলম্বন করিয়াছি । 
মদীয় নাট সমাজের সুযোগ্য অভিনেতৃগণের € গ্রকান্ত 

অন্থুরোধে বাধ্য হইয়া, আমি এই দৃশ্যকাব্য রচনা ২স্চি- 

যাছি। ষে ছন্দোবন্দে এই গ্রন্থ রচিত হইল, কবিকুলা গ্র- 
গণ্য মহামনস্বী ব্বর্গগত ৬ রাজজকৃষ রায় ও স্বনামখ্যা 



১০ 

পটঢুড়ামণি কবিকুলভূষণ শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশ্চন্দ্র ঘোষ 
মহাশয়গণ ইহার প্রবর্তক | মহাকবি ৬ মাইকেল মধুসুদন 
দন্ত যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রচার করিয়া অমর হইয়াছেন, 
ভগ্নামিত্র ছন্দও সেই ছন্দ হইতে বাহির হুইয়াছে। 

'অমৃতাক্ষরছন্দে যেমন চৌদ্দ অক্ষরে যতি, ইহাতে সেইরূপ 
কোন পবান্ধাবান্ধি নিয়ম” না থাকিলেও চারি, ছয়, আট, 

দশ, বার, চৌদ্দ, যোল” অক্ষয়ে যতি আছে । ছন্দবিষয়ের 

'ধাবতীয় দোষণ্ডণ, গিরীশ বাবুর উপর স্যস্ত করিয়। আমর! 
নিশ্চিন্ত হইলাম । র 

অভিনয়ের অনুরোধে, এবং ছৃশ্বোর উতকর্ষতার জন্য 
/($০9:0)০ 19920) স্থানে স্থানে ঘটনার নুতনন্ব 

সনিবেশিত হইয়াছে, ইহাবাদে অধিকাংশই পংস্কত মূল 

মহাভারতের মতানুযায়ী লিখিত হইল। 

আঁমার বাল্য শিক্ষক স্ৃকবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চৌধুরী 
ও প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুত সখানাথ ঘোষ মহাশকগণ্ 
গীতগুলি ও স্থুর তৈয়ার করিবার জন্য বিস্তর সাহাষা 
করিয়াছেন; তজ্জন্য আমি তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ 

থাকিলাম। 

উপসংহারে নিবেদন এই যে মদীয় এই ক্ষুদ্র পুস্তক 
ওরা 

* গত ১৩৩৪ সালের চৈত্র মাসে ইহার মৃত্যু হইয়াছে । 
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বঙ্গীয় নাট সমাজে গৃহীত হইলে আমার পরিশ্রম সার্থক 
জ্ঞান করিব। 

কীন্তিপাশা বড়হিস্তা 
তাং ২রা কান্ত্রিক গ্রন্থকার | 
১৩০৫ সাল। 

পুনস্চঃ সাহিত্যসেবক, স্থৃকবি, শ্রীযুক্ত থাবু হরুনাথ 
দাস গুপ্ত মহাশয় অনুগ্রহ পূর্বক এই পুস্তকখানি আগ্ঘন্ত 

সংশোধন করিয়া দিয়াছেন ; তজ্জন্য তাহার নিকট কৃতজ্ঞ 
থাকিলাম। 



রাজন্তুয়। 

নাট্রোলিখিত ব্যক্তিগণ 

কৃ * দোরকাধিপতি) ভগবান অবতীর্ণ । 

মহাদেব এ 

বেদব্যাস * মহষি। 

নারদ দেবধি। 

যুধিষ্ির . ভোষ্ঠ পাণ্ডব এবং ইন্্রপ্রস্থাধিপতি। 
ভীম ১ মধ্যম পাগুব। 
অঙ্জুন »** ভূৃতীয় পাগুব। 

নকুল * চতুর্থ পাগুব। 

সহদেব * পঞ্চম পাগুব । 

ভীগ্মদেব »**. এ পিতামহ । 

ধৃতরান্ -*. হস্তিনাধিপতি । 
ভুধ্যোধন **.  ধৃতরাট্রের জোষ্ঠপুজ । 
বিছুর ১১ এ ভাতা। 

কর্ণ ৫ *“* অঙ্গাধিপতি। 

দ্রোণাচাধ্য ... ১ কুরু পাগুবদের অস্ত্াচাধা । 

ককপাচাধ্য *** প্রোপাচাধ্যের শ্রালক । 

ইন্রসেন * ধিশ্তিরের সারথী। 



*. পুরুষ 
জরাসন্ধ . সে »** মগধাধিপততি। - 

শিগুপাল :... ১১০ চেদীশ্বর | 

ধৌম্য ....০০*০০ পাগবকুল পুরোহিত । 
সহদের *১৮:০*৮০*৭ জবাসন্ধের পুত্র । 

বিভীষণ ... ১. ৮, লঙ্ষেশ্বর |. 

গরুড়া ১ ০০০৯ বিহঙ্গরাজ এবং শ্রীকুষ্জের বাহন। 

দৌবারিকগণ, অন্তান্ট রাঁজগণ, ব্রাহ্মণগণ, সৈম্তগণ, ভেরীবাদক, 
দুতগণ, রাজ কশ্্চারিগণ, বন্দগণ, মাল! চন্দন বিক্রেতা, প্রমথগণ, 

বন্দি বাজগণ ইত্যা্দ। 

সত্রীগণ-_ 
ভগবতী 

কুস্তী ৮৮:০৮:১৮ পাগুবদের মাতা | 

দ্রৌপদী ,.. ,১১ ৮ পাগুব বাজনহ্ষী | 
সুভদ্রী ০.৮ ০১১০১ অজ্ঞুনের জী ও শ্রীকৃষ্ণের ভঙ্মী । 

হিড়িছবা ১১১:০০১১১ ভীমের স্ত্ী। 

মহাদেবী ৮ ১ ৩" ম্গধ রাজ-মহিষী | 

অন্ত ১১,০৯০, জরাসন্ধের জোষ্ঠ। কন্তা।। 

প্রাপ্তি ৪,887. জজ 

বিন্দমতী শ্রী পুভ্রবধূ। 

পরিচারিকাগণ, টিকা যোগিনীগণ, অদ্দরাগণ ও ব্ন্দনীগৎ 

ইত্যাদ । শট? 
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এট ১ ১ সপ রী 1 তি. শ & না 

এট ট্ র 
চু 

গ্রথম অক্ক । 

প্রথম গন্তীঙ্ক । 

ইন্দরপ্রস্থ রাজসভা! | 

পঞ্চপাগুব, ধৌমা, সভাদদগণ ইত্যা'দ। 

(হরিগুণ গান করিতে করিতে ন
ারদের প্রবেশ) 

মন অনিত্য 'এ ভবে ক ফল সম্তবে, 

একবার ভেবে দেখ নাঁ। 
তোমার স্বজন বান্ধব, অস্ুল বিভব, 

বৃখ। এই সব রবে না। 



টিতে পানি ৬ রাস পাত শা সিন 

কল্পনা করেছ পু শামা, 

হৃদয়-ভাগারে কি ধন তোমার, 

অন্ত হয়ে তত্ব নাহি কর তার, 
সারধন হরি সাধনা । 

২। মন দিবস রজনী নাসিকার ধ্বনি 

নীরব হবে রে যে কালে; 

তখন থাকিবে কি জ্ঞান, অপান উদান . 

ছুটিবে ; বাদ্ধিবে রে কালে ; 

ভেবে কি দেখনা, কোথ| নিবসতি 
ভমোময় বাসে, প্রকাশে কি জ্যোতিঃ 

তন্বনিরূপণে না রবে শকতি 

নিত্যধনে হবে বঞ্চন। ॥ 

(সকলের গাত্রোখাশ । ) 

৯। 

যুধিষ্ঠির । কেতাঞ্জলিপুটে) 

হে দেবর্ষে ! 

বন পুণ,ফলে পাইলাম তব দরশন । 

ও পদ পরশে 

পবিত্র! হইল পুরী । 

কপাকরি লহ এ আসন । 

ত্রিদিব ত্যজিয়া 

কেন আজি ধরাধামে ৫. 



নারদ । 

প্রথম অঙ্ক । 

শ্রম দূর হ'য়ে থাকে ধ্দ 
কহ মোরে, 

কিবা প্রয়োজনে পদার্পণ করিলে এ পুরে ? 

নরনাথ ! 

কীর্তি তব ঘোষে ত্রিভূবনে । 

তেই 

আইলাম তব দরশনে । 

কহ মোরে! সবার কুশল, 

ভরাতৃ-মিত্র বন্ধুগণ সহ, 

আছত সৌহার্দভাবে ? 
প্রজাগণ, . 

আছে তব স্ুনিয়মে বশ ? 
রাজ্য মধ্যে 

নাহি কোন অশাস্তি বিপ্লব £ 

যজ্ঞ ক্রিয়া-শীল 

ব্রাহ্মণ-নিচয় 

করে ত নিয়ত সবে তোমার কল্যাণ । 

রক্ষণ কর ত তুমি তাদের সর্ধদ1? 

শৌর্যবান, জিতেক্দ্রিয়, 

বাজ-মন্ত্রিগণ, 

সাধে ত বিশ্বস্তভাবে রাজ্যের কল্যাণ ? 

সাম, দণ্ড ভেদ, ছার! 

কর তুমি শক্র জয় £ 

৫ 



& 
০ 

বাজসুহী | 

অতি গুপ্ত স্থানে, 

বিশ্বস্ত মন্ত্রীর সনে, কর ত মন্ত্রণা ৯ 

বিচারাবিগণ, 

পায় ত হে স্বিচার £ 

আর্ত, হঙখী, শিশু, রুগ্ন অদে 
লভে ত ঈপ্সিত ফল ? 

রিপুগণ, 

আছে ভব বশীভূত 2 

পুর নারীগণ, 

লভে ত তোমার কাছে উপবুক্ত মান ? 

কর ত, তাদের তুমি সব্বদ1 রক্ষণ £ 
বিলাসে বিভোর হয়ে 

করনা ত গুগ্ত কথা ভেদ ? 

বিশ্বাসী ও বৃদ্ধ ভূত্যগণ, 

করেত সতত রক্ষা অস্তগপুর তব ৪ 

নিদানজ্ঞ বিশ্বাপী ভীষকগণ 

আছে ত সতত তব শরীর রক্ষাণে 2 

ধনাগার তব, 
থাকে সদ! পরিপুর্ণ বিব্ধ রতনে ? 

আঅস্তাগার, 

অশ্ব শালা, হস্তি-শালা আদ 

আছেত শৃঙ্খলাভাবে ? 
সুসজ্জিত নে হুবৃন্দ, 



প্রথম অঙ্ক । 
চা 

করে ত সতরক্ভাবে ছর্গের রক্ষণ ? 

দৈনন্দিন কাধ্যচয়, 

হয়ত সম্পন্ন সব তোমার আজ্ঞায় ৯ 

রজনীর শেষভাগে, 

হয়ে জাগণ্রত, কর ত ঈশ্বর চিন্তা 2 

আন্তগত বিপ্রগণে, 

কর ত হে সম্বদ্ধিন৷ ? 

বান্ধব ভূপালগণ, 

আছে তব অনুরক্ত ? 

অক্ষ ক্রীড়। 

দিবা-স্বপর আদি 

পার না ততবকাছেস্থান্ 

প্লাক্তা মধ্যে, 

নাহি ত তন্ধর ভয়? 

ছঞ্টের দমন আর শিষ্ের পালন, 

কুর তুমি বিধিমতে ? 

বুদ্ধ রাজা ধৃতরাস, 
ভীম্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য আদি, 
গুরভজন প্রতি, 

আছে ত ভকতি তব £ 

শাতিগণ সনে, 

আছে ত সৌহান্দ ভাব ? 
যুদ্ধাজয়ী- সেনাগণে 



যুণধ্ির | 

নারদ । 

লাজসুয় 

কর তুমি পুরস্কৃত ? 
রাজ্য তব 
আছেত রক্ষিত 

বহন ক্র আক্রমণ হ”তে £ 
গুপ্ত চরগণ, 
সাধে ত কর্তব্য কর্ম উপযুক্ত মতে £ 

তপোধন ! 

তব চরণ কপায়, 

ভ্রাতৃ-মিত্র বন্ধুগণ সহ 

আছি সবে নিরাপদে । 

সাজ মধ্যে 

নাহি কোন অশ।্ত বিপব ! 

ক্কপ। করি, 

কহ মু'নবর ! 

হেন অন্গবূপ স্ভা! 

দেখেছ কি ব্র্গাও ভিতরে ? 

সর্ব ঠাই, 

গতি তব স্বুন ; 

সে কারণে জিজ্ঞা'স তোমালে 2 

মহারাজ ! 

সভা তব অতুলনা মহীতলে । 



প্রথম অস্ক। 
স্ শল কি শত হি, | » আও পল ছিপ ৬০ এগ সিস্ট এ সিসি তে তত জি কা স্মিত রী স্যার ছিপ সি ও টি শি সপ এসির ভন শত পি তি ভীত 

ভূলোক, ছ্যলোক আদি 

সপ্ত লোক মাঝে, 

এহেন অপুর্ব সভা! দেখিনি কখন, 

অমর নগরী 

ইন্দর সভাতলে 

দেবগণ বাখানিলা সভাগৃহ তব। 

হেন সভ। মাঝে 

কর যদি মহাযজ্ঞ রাজনর, 

ঘোষিবে তোমার যশঃ ভ্রিভবন মাঝে ; 

রহিবে অক্ষয় কীর্তি 

যত দিন চন্দ্র সর্ধ্য উদিবে আকাগে। 

পিতা তব আমিবার কালে, 

বূলেছিল এই কথা৷ কহিতে ভোমায় ; 
দেবরাজ আঁখগ্ডল, 

অন্ঠান্ত দেবগণ সনে, 

দিয়াছেন অনুমতি । 

এবে যদি 

ইচ্ছা হয় কর তবে আয়োজন । 
এই ধরাতলে একমাত্র উপযুক্ত তু্গি 
সাধিতে এহেন কাজ । 

যুধিষ্ঠির | 
মহাভাগ ! 

হেন শক্তি কি আছে আমার 



পি সদ, ১8 প্রা গল আর পস্ 

নারদ । 

সুখিচির | 

রাঁজিসুয় । 
চা রশ ০০ লা শনি পোজ ইজ খাজা দে সপ প্রি পিক সপ আজ ৮ বক্ষ আসি 

সাঁধিতে এ মহাযজ্ঞ ? 

ফহারাজ হরিশ্চন্র বিন! 

আর কোন নরপতি 

পারে নাই, সম্পাদিতে যেই সত্তর । 

জ্রাতগণ তব ভূবন বিজব্বী 

পাইলে আদেশ 

পারে সসাগরা পৃথিবী শাসিত ? 

বাজগণে যুহর্ডে জিনিবে, 

চিশু তুমি কর পরিহার । 

অর্বব যজ্ঞেখর হরি সহায় বাহার 

কি অসাধ্য আছে তার এতিন ভুবনে £ 

বাই আমি একে, 

ত্রাতু মিত্র বন্ধগণ সহ্» 
কর্ যুক্তি, যে হয় বিধান । 

(নারদের প্রস্থান ।) 

জাতৃগণ ! 

জ্যপা্দ ধৌম্য মহাণয় ? 

টিভ মোর হয়েছে চঞ্চল ॥ 

প্রাণ মম বড়ই ব্যাকুল । 

কহ সবে, 

কার কিবা! অভিমত * 



প্রথম অঙ্ক । 

গ্রহেন সৌভাগা মম, 

হবে কি কখন, 

পাঁলিবারে পিতৃ-আঁজ্ঞা 

হে মুরারে ! 

গাগব ভরসা, 

আশ্রিতের পুরাও বাসন! ! . 

মহারাজ ! 

সাক্ষাৎ ধর্শের মুক্তি তুমি, 
পুণ্য কার্যে সদা তব মতি। 

পরম মঙ্গলময় হরির কপার 

পুর্ণ হবে তব আকিঞ্চন। 

মহারাজ ! 

পাঁইলে তোমার আজ্ঞা, 
স্বর্গ মর্ত্য রসাতল জিনি 

আনিব ভূপালগণে 

তব যজ্ঞ সম্পারদিতে ৷ 

মহা যোগেখর সহায় তোমার, 

তাহার কপায়, 

বিনা ক্লেণে হবে এই যজ্ঞ সম্পাদন। 

যেবা আজ্ঞা হয়, 
গু]ণূপণে সাধিব নিশ্চয় । 



নকুল । 

সহদেব 1 

নরনাথ । 

এইযজ্ঞ সাধিবারে 

হইয়াছে দেবাদেশ 

বিশেষতঃ 

স্বর্গগত জনক মোদের করেছেন অস্ুগমতি 1 

তৰ পদধুলি শিরেধরি, 
প্রাণপণে, 
পালিব তোমার আজ্ঞা | 

মনে লয় কষ্ণের কপাস় 

হবে তুমি সিদ্ককাম । 

তবআজ্ঞ। সদ! 

শিরোধাধ্য মোর । 

হেন মনেলয় 

ভগবান কঞ্ের কপার, 

সিদ্ধ হবে মনোরথ তব । 

মহারাজ ! 

চিরদিন দিশখ্বিজয়ে. বাসন। আমার । 

হয় যদি অন্মতি ) 

তব পদ-রেণু শিরেধত্তি 



প্রথষ অন্ক। ১১ 

অক্নেশে করিব জয় 

হুর্ব্দ ভূপাঁলগণে |. 
যুধিষ্টির | 

পাঁওবের বল বুদ্ধিদাতা, 

কষ্ণসহ পরামর্শকরি 

যে বা হয় করিব বিধান । 
ইন্দ্রসেন ! 

ভ্রুতগামি-রথ আরোঁহণে, 

যাঁও ত্বর! দ্বারাবতী আনিতে মাঁধবে। 
ইন্ত্রসেন। 

রাজমাজ্ঞা শিরোধার্য মোর। 

(প্রস্থান) 
যুধিটটির। 

গুণগৃহে মন্ত্রণা বিহিত। 

চল, 

সভা ভঙ্গ হোক আজ । 

(সকলের প্রস্থানী 



দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক। 

মন্ত্রনাগূহ । 

প্ঞ্চপাওব ও ধৌমা। 

জ্রাতৃগণ ! 

ক্রমশঃ উৎকথ! বাঁড়ে মোর 

কৃষ্ণ দর্শন আশে। 

আাশক্ক। হতেছে মনে 

যাদব কল্যাণ হেতু; 

নহে, কভুনা বিলম্বে কৃষ 

'সাহ্বানে আমার । 

মহারাজ ! 

স্ববীকেশ প্রতি অতিশয় স্লেহতৃব 
তেই সদা আশঙ্ক৷ তোমার ; 
র্ব শ্রিবময় যিনি 
অশিব কি সম্ভবে কাহার ? 



ভীম । 

প্রথম গর্ভাঙ্ক 

ভকত বৎমল হরি, 

মনোবাঞ্ছ! পুণিবারে তব, 

করিবেন ণীপ্ব আগনন। 

হে ভূপাল ! 

চিরভক্তি ভোরে, 

বাধা কষ, তোমার নিকটে ও 

পুরাইতে মনোবাঞ্৷ তব, 

কুঃচন্ত্র হবেন উদয় । 

মহারাজ ! 

পাঞ্চজন্ত শঙ্খনাদ শুন যেন দুরে। 

প্রাণাধিক ভীমাজ্জুন 

অগ্রসর হও দোহে আ'নতে মাধবে। 

(ভীমাজ্জুনের প্রস্তান) 

কৃষঃখ আগমন শুনে, 

প্রাণ মম হইল শীতল । 

যতক্ষণ 

ন! হেরিব শ্রমুখ তাহার 

উৎকঞ্ঠ৷ না হবে দূর, 
পাঁগবের একমাত্র 

সেই সে ভরসা । 

ঞ 



হের মহারাজ ! 

পুরদ্বারে উতরিল রথ, 

ভগবান রুষ্ঃচন্জর ইন্দ্রসেনসনে 

'আসিছেন পদ ব্রজে। 

(ঘুধিষ্টির অত্যান্ত পুলকিত হইয়া) 
যুখিষ্টির । 

ঠ 

কই মম প্রাণের মাধব ? 

(ভীমাজ্ভুন ও ইন্দ্রসেন সহ শ্রীরুষ্ণের প্রবেশ) 

(ঘুধিষ্টির গাত্রোখান- পুর্ববক শীকঞ্কচকে আলিঙ্গন করিয়া) 

ভ্র/তঃ ! 

কিহেতু বিলম্ব এত ? 
কহমোরে সবার কুশল । 

কষঃ । 
ধন্মরাজ ! 

ভক্তিপুর্ণ নমস্কার করুন গ্রহণ । 

তব আঁশীর্বাদে বিদ্বহীন বছুকুল, 

কপাকরি কহ মহারাজ ! 

কিহেতু পাঠালে দূত, 
আঁনিতে আমারে। 

যুধিষ্ঠির | 
দেবধি নারদ 

সভাতলেআসি বলিলেন, 



রুষ্। 

প্রথম গর্ভাঙ্ক | ১৫ 

ছর্গগত জনক মোদের, 

করেছেন অন্মতি, 

বাজশুয় মহাধজ্ সম্পাদন তরে । 

বাঞ্ছ৷ মম মহাধজ্ঞ করিবারে ; 

পাগুবের একমাত্র তুমিই ভরসা । 
অভিমত হইলে তোমার, 
বিধিমত করিব যতন, 

সাধিতে এ মহাযাগ। 

নরনাথ ! 

সর্বগুণবান তুমি 

পৃথিবী মাঝারে 

যোগ্যপাত্র সাধিবারে হেন যজ্ঞ । 

কিন্ত মহারাজ ! 

একলক্ষ রাজা চাই যজ্ঞ সাধিবারে । 

ত্রেতাধুগে স্ষ্য বংশোদ্ধব, 

মহারজ হরিশ্চন্দ্র 

দিগ্বিজয় করি 

করেছিল হেন যজ্ঞ 

তদবধি কোন মহীপাল, 

করেনি সাহস । 

ভ্রাভৃগণ তব ভূবন বিজয়ী 

পারে জনে জনে, ইন্দ্রে জিনিবারে । 



যুধিঠির । 

কুষও । 

যুধিষ্ঠির | 

রাজপয় । 

বাজগণে অনা'সে করিবে জয়, 

কিন্ত হে ভূপাল ! 

এক বিন আছে মা একাধ, সাধনে 

পার যদ, 
সে বিন্ন নাখিতে 5 

নির্ব্িন্রে হইবে তব যজ্ঞ সমাপন । 

সর্ববিদ্ব বিনাশন ভুমি । 

ককতরি সহার যাহার 

ডনে কি সে তরিবারে 

বিশ্ব পারাবার ? 

বিশেষিয়া কহমোরে বিশ্লকথা; 

শুনিতে ব্য।কুল প্রীণ । 

হৃপমন ! 

মগধের অধিপতি জরাসন্ধ শুর, 
একমাত্র কণ্টক এপণ্ধে । 

জিনিতে পারিলে তাকে 

অক্রেশে হইবে তুমি পুর্-মনোরথ । 

চতুরঙ্গ দল বল সভ, 

পাঠাইব ভ্রানগণে, 

মগধ বিজয় আরে । 



যুদিঠির | 

রুষঃ | 

প্রথম অঙ্ক । ১৭ 

দৈব বলে 

বলীয়ান জরাসন্ধ ভূপ 

চতুরঙ্গ অনীকিনী সহ 
নারিবে জিনিতে । 

কৌখলেনাশিতে হবেতারে। 

কহ, 

কোনদেব সহায় াহার ? 

কি কৌশলে বধিবে ঠাহারে » 

করিয়। পুত্রেস্টি যজ্ঞ রাজ! বৃহদ্রথ, 

শিববরে লভিল কুমীর ; 

মহ! বলবান, সদানত্ত অহঙ্কারে ২ 
শিব ভিন্ন অন্তে নাহি গণে। 

নিঙ্জ বাহুবলে দিখিজয় করি, 

ষষ্ঠাধিক অশীতি ভূগতি 

বন্দীকরি রাখিয়াছে স্বীয় কারাগারে 

ফ্িবযজ্জে দিতে বলিদান। 

হেন "শন্ত্র বিগহিত কথ, 

শুনি নাই কভু । 

বুস্ধেনাশি জরানন্ধ ভূপে, 

পাঁর যদ উদ্ধারিতে বন্দীরাঁজগণে, 

বক্লেশে হইবে তব বজ্ঞ সমাপন । 



১৮ 

যুধিঠির । 

ককুষ্ত । 

রাজিসুয় । 
এ চি রস শত এ রা জর শর ক শিস চা মদ জসিম জিদ 

শিব বদি পহ্থায় তাহার, 

কিন্ধুপে নাশিবে ভারে 2 

গুন রাজ! পুর্ব বিবরণ । 

পুত্রেষ্টি যজ্ঞের চর, 

লাজ! বুহদ্রগ, 

সমভাগে বাটিদিল ছুই মহিষীরে । 
কালে 

গভবতী হ'ল ভ্্ই রাণী; 

এক কালে *সবিল দোহছে। 

প্রসবিল দক্ষিণাদ্ধ প্রধান। মহিষী ; 
অপরাদ্ধ অন্যজনে । 

বিপরীত মস্তি দেখি পুরবাসিগণ 

বাজারে কহিয়ে, 

নিক্ষেপিল বনমাঝে | 

জরানামে নি*খচকী, 
জ্রমিতে ভ্রমিতে অকম্মাৎ এল হেথা । 

দেখিয়া সে অদ্ভুত মূরতি, 
কৌতুহল বশে, 
ভুইভাগ একত্র করিল রর 

আচশ্থিতে খগুদ্বয লাগিলেক জোড়া ॥ 

সদ্চজাত শিশু তবে কীদিস়া। উচিল। 



প্রথম অঙ্ক । ১৯ 

নিশাচরী আশ্চর্য্য মানিয়।) 

নেহবশে, শিপু নিয়া! দিল রাজপুরে । 

এই হেতু জরাসন্ধ নাম তার । 

ক্রমে ক্রমে বাড়িল বালক, 

শুরুপক্ষ সধাকর স্ম | 

নানাবিধ, 

অস্ত্রশঙ্ত্র মল বিদ্যা আদি, 

ক্রমে ক্রমে শিখিল কুমার । 

পিতার মরণে, আপনি হইল বাজ! । 
বাহুবলে পরাজজি, 

নৃপতি মগুলে, স্থাঁপিল বিশাল রাজ্য 

কুক আদি রাজা, 

শিশুপাল, দস্তবক্রু 

হইল সহায় তার । 
সৈন্য সংখ্যা ত্রয়োদশ অক্ষৌহিণী। 

মাতুলে সংহারি, 

যবে, 

উদ্ধারিক্থ পিতামাতা কারাগার হ'তে, 

জরাসন্ধ সুতা, 

অস্তি, প্রাপ্তি কংসের মহিষী, 

উত্তেজিল জনকেরে প্রতিহিংসা হেতু । 

, ভাই জরাসন্ধ ভূপ, 

বে'ড়ল মথুর! পুরী, 



জনুয় । 

খষ্টাদশ বার । 
বন্ুযুদ্ধ হ'ল তারসনে । 

পুনহ পুনহ আক্রমণে. 

ছাড়ি মথুরা | 

সমুদ্রের তীরে 
কালি ছারকাঁপুরী | 
বিশযেতঃ 

সগধ নগর অতি সুরক্ষিত, 

চেভারথ-গিরি মাত্র, প্রবেশের ছার ও 
শক্রভাবে, 
কেহ যদ পশে সে হুয়ারে, স্ল 

_প্রাবেটি তে ক্বাজ্য মধ্যে, 

?গরিশঙ্গ অমন গঞ্জিবে » 

ভয়ঙ্কর দুই নাগ, 
আসিবে গ্রাসিতে অবিদলে । 

কেহ যঙ্গি বলে কি কৌশলে, 
পারে লক্বিবারে এই বাধা, 

নগর তোরণ স্থিত, 

ভেরী তিন গোটা, 

পনি গঞ্ছ্িবে সতর্ক করিতে ভুপে । 

তেই কহি মহারাজ । 

দলবল সহ অসাঁধ। হইবে, 
মগধ করিতে জয়। 

এপি ইসি এসএ ্্স্ি 



প্রথম অঙ্ক । ২৯ 
সি শািজ শি ৮ সদ দাস সি পপ সর মি এ ওর এ উস, রস শত সর পোপ তা 

যুধিষ্ঠির । 

কষ । 

৯...) 

হে মুরায়ে ! 
তোমারে যে করে পরাজয়, 

হেন বীর কে আছে ভুবনে 
অশটিবে তাঁহার সনে সম্মুখ সমরে ? 

বুঝিলাম যজ্ঞ মম না হইবে সমাপন । 

চিন্তা! ভুমি তাজ নরনাথ ! 

ভীমাজ্জুনে, 
দেহ মম সাথে জরাসন্ধ নাঁশ হেতু। 

মহাবীর ভীম সেন, 

ছন্দনুদ্ধে আহ্বানি তাহারে, 

নাশিৰে সম্মুখ রথে । 

রাসন্ধ পাপাঁচাঁর অতি; 

তাহার বিনা "াস্তলাভ করিবে মেন । 

নিশেবতঃ 

একজন নিধন কারণ, 

বহু প্রাণ নাশ করা, যুক্তি যুক্ত নহে। 

বাহুবল মধ্যম দাদার, 

জানি আঁমি বিধিমতে; 

মল্যুদ্ধে, 

জরাসন্ধ না আঁটিবে তায়; 

অবশ্ত হইবে ধ্বংশ ভীমের স্মরে। 



বই ন্ 

হু 

সস মা পাত আত এ 

যুধিষ্ঠির । 

'অজ্জুন । 

রাজসুয় । 

জগন্নাথ ! 

ধার ভয়ে তাযজিলে মথুরা তুমি, 
_বার ভয়ে ইন্জ্র সহ দেবগশ, 
কম্পমীন আুরপুরে-__ 

ভীমাজ্ঞুন আটিবে কি তাহার সমরে ? 

ভুমি মম প্রাণ, 

ভীমাজ্ঞুন বানুদ্ব়, 
কোন প্রাণে, 

তোমা তিনে পাঠাইব তথা ? 
হে মাধব ! 

ষজ্ঞে মম নাহি প্রয়োজিন, 

বুঝিস নিশ্চয়, 

হেন যজ্ঞ সম্পাদন অসাধ্য আমার ॥ 

হৃপমণি ! 
খাওব দাহনে, 

দেব বৈশ্বানর শপরিভু্ট হয়ে, 
প্রদানিল! মোর বিজয়ি-গাণ্ডীব ধন, 

অক্ষয় তূণীর দ্বর সহ । 

গুরু দেব দ্রোণাচাধ্য বরে, 

অন্ত অন্ত অস্ত্র শজ্ে নিপুণ দাস ১ 

বিশেষতঃ 



প্রমম অঙ্ক । ২৪ 

হৃবীকেশ সহায় মোদের 

বুথ চিন্তা কর পরিহার ; 

মহাবীর ভীমসেন করে, 

অবস্ত হইবে ধ্বংশ মগধের পতি । 

তব আজ্ঞা হ'লে, ূ 

আমি বাব সহযোগী হয়ে । 

মহারাজ ! 

তব ও পদ গুসাদে 

ভুবন বিজয়ী দাস ! 

কিছার সে জরাসন্ধ ? 

পাইলে তোমার আজ্ঞা, 

নাহি ডরি বমে আমি। 

হের বাহু দ্বয় মম্ 

যাঁহে, জুমেরু না সে টান; 

যেই মুষ্ট্যা ঘানে, 

শত শত গিরি চুণ হ'ল 
অরাসন্ধ শিরঃ চূর্ণ হ'বে অনারাসে । 

যেপদ গহারে, 

হিড়িঘ্বাদি ছাড়িল-পরাণ ) 

সহিবে কি মাগধেয় সে পদ প্রহার? 

হে পাগুব নাথ ! 

'আখলের পতি ব্রহ্ম সনাতন ঃ 



২৪ রাজসুয় | 
রা সী পপ পি পা সরি উস রি 

যুধিচির । 

ভাম। 

৬ শি আই রি সদর পল ». পি আভা রি পিঠ অ্পসা 

সহাম্ম মোদের 3 

অবশ হইবে ধ্বংস বৃহদ্রথ সত । 

সহাত্ত আননে, 

আশীব্াদি মোসবারে, 

কর অনুমতি মগধ বিজয় তনে। 

হে অচ্াত ! 
পাগুবের একমাত্র ভুনিই শসা) 
ভীমাজ্ঞুনে সপে দেই তব করে। 

করি আশীর্বাদ, 
অক্ষত *রীরে জয়-শী লভিয়া, 
এস ফিরি ইক্সপ্রস্থ পুরে ! 

ঘুধিষ্িবকে প্রণাম করিয়া) 

মহারাজ ! 

প্রণিপাত করি পায়, 

কর আনীর্বাদ, 

মনোবাঞ্ছা পুণ যেন হয়। 

শক্তি ম্বরূপিনী জগত-জননী, 

নিয়ত করুন বাস তব বাহ মুলে 9 

নিরাপদে এস ফিরি, রণ. জয়.করি 



প্রথম অঙ্ক । ২৫ 

কষ্ণজ্ছুন। 
ধর্মরাজ ! 

কর আনশীর্ধাদ ] 

প্রেণামান্তে তিন জনের প্রস্থান) 

পৃদ্যপাঁদ ধৌম্য তপোঁধন ! 
সর্বা শক্ত ময়ী, 

চপ্তার চরণে, 

কর গিয়ে শুভ স্বস্তায়ন, 

রুষ্ আর ভীমাজ্দ্ুন-মঙ্গল কারণ । 

(নকুল ও সহদেবের প্রতি) 

প্রাণাধিক হ্রাতগণ । 

চল সবে হস্তিন! নগরে ) 

জোষ্ঠ তাত ভীম্ম আদি পুজ্যপাদগক্ণ, 

দিজ্ঞাসিতে, যজ্ঞ আরস্তের অন্মাত। 

(সকলেব প্রশ্কান) 



তৃতীয় গর্তাঙ্ক । 

হস্ডতিনা-রাজসভ। | 

ধৃহরাখ, ভীন্ম, দ্রোণ, কপাঁচাধা, বির, দ্রর্যোধন, বুশ 

অন্তান্ত সভানদগণ । 

ধৃতরাঈ। ৃ 
স্মৃতি বিছর ! 
উন্তপ্রস্থ-পুরে, 

শুনিজ্ঞ অদ্ভুত গৃহ হয়েছে নিম্মিত, 

ধন্ম আল্ম। যুধিঠির রাজসভা তরে। 

বিশেধিগ্না কহ মোরে সভার বর্ণনা ! 

বিছর্ 

নরপতে ! 

এ হেন অদ্ভুত সভা! দেখিনি নয়নে ; 

যোজন বিস্তুত, কনক রচিত, 

অপূর্বব সে সভাস্থল ১ 
মণ মুক্তা হীরকাদি ভারে, 

শোভিতেছে বাতায়ন, 

স্কটিক নির্মিত উচ্চম্তত্তোপরি' 

ধর 
৮৮৫ 



প্রথম অঙ্ক । ২৭ 

শোভিতেছে শ্ব্ণ ছাদ, 

খচিত মুকুতা হারে । 

হানে স্থানে হয়েছে রত, 

কৃত্রিম স্টিক সরঃ-__ 

শৌভিতেছে তায়, 

কুমুদ কহলার চয় নেত্র তৃপ্তিকর। 

স্কটিক নির্মিত দ্বার, 

প্রতিবিন্বে তায়, ফলিছে অযুত গৃভ । 

কেহ যদি প্রবেশে তথায়, 

নির্ণয় করিতে নারে নির্গমের ছার । 

আলেখ্য সমূহ হয়েছে চিত্রিত, 

সজীব মূ,রৃতি সম। 

হীরক খচিত নীল চন্দ্রাতপে, 

আচ্ছাদিত সভাস্থল) 

ব্ঙ্গমলী যথা, 

তারকা ভূষিত সুনীল আকাশ তলে । 

মহারাজ । 

কিবা শক্ষি আহে মম 

সম্যক বর্ণিতে, 

সে অপুর্ব সভা শোভা ? 

নিরখিলে সহ্ত্র নয়নে 

তৃপ্তি নাহি পায় মন; 

নিত্য নব সৌন্দধ্য বিকাশে যেন 

ক 



২৮ রাজসুয় । 
শি জু আছ শা শি গলা শপ পরী জর পিসি পি তি বনি সি পর পট জপ সত এস হর উস সস শর পদে জা আরা সা ও 

( প্রত্তিহারীর প্রবেশ ) 

প্রতি । (€নমক্কার কষিয়া করযোড়ে ) 

কুরুকুল নাথ ! 

মহারাজ যুধিছির, 

ভ্রাত, মিত্র, বক্ষগণ সন, 

দাড়াইয়! পুর হবার, ১ 

ক:রবারে নাজ দরূশন । 

সযোধন ! 

যথা ন্নীতি অভ্যর্থনা করি, 

আন শীঘ্র সভাতলে পাঞকুলোন্মে । 

( দুত ও দুধ্যোধনের প্রস্থান ) 
(€ ছুধ্যোধনের সহিত খুধিষিরা'দর প্রবেশ ।. 

ঘুধিচির । 
পুজনীয় ছে 7ষ্তাত ! 

পুজ্যপাদ পিভামহ দেব ! 

অন্থবন্ত গুরুজন মম, 

ভ/ন্ত-পুর্ণ ননক্কার করুন গ্রহণ । 
হয়া । 

এস বৎস! 

কহ মোরে সবাষ কুশল । 

শুধিঠির | 
তব চরণ এসাদে, 

নিধন পাগুবকুল |. 



প্রথম অঙ্ক । ২৯ 

ভাম্ম। 

প্রাণাধিক যুধিঠির | 

বছদিন হেরি নাই মুখ চন্দ্র তব। 
তববুদ্ধ পিতাম, 

যতকাল থাকিবে এ মহীতলে 

নিরন্তর করিবেক কল্যাণ সাধন । 

পিতামহ ! 

শত জন্মেনারিব শোঁধিতে সেহ খণ। 

কর আশীর্বাদ 

চিন তব পদে ভক্তি থাকে যেন। 

£ভরাব। 

কহ বতন ! 

কিবা! প্রয়োজনে আসিলে হেগায় । 

যুধিটির। 

অবধান কর মহারাজ ! 

সেই দিন মম সভাতলে, 

দেবর্ষধি নারদ আসি, 

কহিলেন মোরে, 

খ্ধন্মরাজ যুধিটির ! 
বৈজয়স্তধাম হ'তে আনিবার কালে, - 
তব পিতা পাঞুরাজ, . 

বলিলেন জানাতে তোমারে, : 



যুধশ্রির | 

রাজনগর | 

খসন্তিছ্তে সাজস্ষযস মহাযজ্জ, 

স্বর্গপুরে তৃত্তিহেতু তার ।” 
বদবধি শুনিক্সাছি পিআদেশ 
জদবধি তৃপ্তি নাহি পাষ মন । 

কুক পাও কুলে, 

তুম মাত্র প্রস্ভ এক । 

তব্ আাজ্ঞ।! পেলে 

'অনুষ্ঠিতে এই যজ্ঞ হইব তৎপর । 

কর্মক্ষে জে ধন্দ্ন অবতার ভুমি; 

যোগ্যপাত্র এবজ্ঞ-সাধিতে । 
কিন্ত বৎস! 

বাজগশে পরাজয় কবি, 

সাধিতে হবে একাজ 

পাইলে আদেশ তব, 

দিখিজয়ী ভ্রাতৃগণ মম, 

করিবে সে কাধ্যোক্কার | 

হে পিতামহ ! 
ভে গুরুদেব! 

পিতৃসখা! কপাচাখ্য বীর ! 

সবে প্রসন্ন বনে কষ অন্র্মতি, 



ভান । 

প্রথম মঙ্ক। ৩১ 
্ পর ক ক ৫ শক চিত টিকলি জি ৯ 

পারি যেন, 

পিত্রাদেশ করিতে পালন । 

সাও! সাধু সাধু!!! 
গত বৎস কুলের প্রদীপ । 

অৰনীমণ্ডলে, 

একমাত্র উপযুক্ তুমি, 

করিতে এ মহাকাধ্য। 

ভব মুখে, 

হেন বাকা করিয়া শ্রবণ, 

'াশ+ভীত তৃপ্তি লাভ করিস আঁময়। : 

না কর বিলম্ব আর যজ্ঞ অনুষ্ঠানে । 

প্রাণপণে, 

তব কার্ধ্য করিব উদ্ধার । 
জ্রাণাচার্্য | 

যুধিঠির ! 

গুঁফুল্প হৃদয়ে করি অনুমতি, 

আরভিতে এই যজ্ঞ । 

সর্বা বিন বনাণন, 

হরির কৃপায়, 

সিদ্ধ হ'ক মনোরথ তব। 
কপাচাধ্য | 

কৰি আলীন্ধাদ, 

নিরাগকে তক তৰ যজ্ঞ সমাধান । 
৪ 



সুরধষ্ঠির | 

খত্তবাইঈ ! 

হুধিতিল : 

হখ্যধন। 

বুধিছির । 

ল্্ণ ॥ 

আ সমুদ্র ক্ষিতি তলে, 

ঘোষক অক্ষয় কীন্ডি । 

অপার করুণ! দাস প্রতি । 

মহারাজ 

কিবা! আজ্ঞা তব্ £ 

করি আশীব্দীদ, 

হও তুমি সিন্ক মনোলুথ ! 

ভাই স্ুধোধন 

ভীমাজ্জুন মন শ্রিরতম জাত তুমি, 

বল মোরে, 

হইবে সহাক্স তুম, 

«& কাধ্য সাধনে 

যথোচিত তব কাব্য, 

করিব ভগ্ধার । 

অঙ্গদেশগতি ! 

অনুকুল হও মম একাধ্য সাধনে 

নহারাজ ! 

সাধ্যমত, তবৰ কার্যে
 নাহি হবে ভাত । 



বুধিষ্টির ৷ 

গ্রথম অঙ্ক । ৩৩ 
রী বাজ পিসির ও উট বিএ সর্ব সাল সিটি সা ও সহিত এ 

আসি তবে জ্দোষ্ঠ তাতঃ ! 

কর আশীর্বাদ, 

মনোবাঞ্চ। পুর্ণ হয় যেন । 

[যুধিষ্িরাদির প্রস্থান] 

হর্ধোধন ! 

কর্ণ! 

হের সথে! 

পাগুবের হ'ল মতিভ্রম, 

চাহে রাজনুয় যজ্ঞ আরন্তিতে ! 

গঙ্গু হয়ে, 

চাহে গিণর ল'্ববারে ! 

হুস্তর সাঁগর, 

চাহে উড় পে তরিতে ! 
নাহি জানি কি সাহসে, 

রাজগণে জিনি, 

চাহে একচ্ছত্র নৃপতি হইতে । 

উন্মাদের আশ প্রায় মনে মম লয় ! 

নির্বাণের কালে দীপ হয় তেজস্কর। 

গুনিয়াছি, 

অযোধ্যা'ধপতি, 

মহারাজ হবিশ্চন্্ব 

করেছিলা এ যজ্ঞ সাধন। 



৪ বাজসুয । 
সদ পপি পনি সাজে পানা শা জজ আই, পপি রি শনি স্ শা সস্তা ৪১ স্্স্্ি্রছি হু এসি এল হি এ পট শক সতহত আর ৯০ শা তি সর পিস শশী সপ আপ পস্জা শশা সপ ও তা শশা 

তদবধি, 

আর কেহ করেনি সাহস । 

নাহি জান্, 

কি সাহসে ক্ষুদ্র বুধিটির, 

ক'রেছে সঙ্ল্প হেন যজ্ঞ সাধিবাকে । 

গদপাচশধ্য । 

বার বল সেই আালে। 

কারণ, 

পরনিন্দা! না হয উচিত । 

পাও পুজগণ, 

জনে জনে 

পারে ভ্রিভুবন জিনিবাছে । 

দিপ্রিজয় কিব ছার ॥ 
বিশেষত: 

ধশ্প্রই সহায় ধার্মিকে বু 

সেই বলে, 
সর্ব বিস্গ হবে বিদ্বক্ষিত ॥ 

কাব্াধন । 

হে আচাধ্য £ 
বড় শেহ কর তুমি পাঠুপুজগনে, 

তেই, 
কেহ কভু নিন্দিলে তাদের 

€শল সন বাজে তব বুকে, 



প্রথম অঙ্ক 
লি ৫ আনন কা পি ও জি ও সা জা ৪ সত আও ৩ 

পাঁগবের বল, 

জানি আমি বিধিমতে, 

হেন কি শকতি আছে 

পরাজিতে নৃপতি মুলে? 

পক্ষযুক্ত 

পিগীলিকা সম 

সবংণে হইবে লাশ। 
জ্রোণাচাধ্য। 

ধতরাই । 

মম ঠাই, 

নহে অবিদিত কার কত পরাক্রম। 

একা পার্থ, 

এক রথে পারে ত্রিভুবন ভিনিখারে । 

বাহঘুদ্ধে, 

ভীমসেন অতুলন মহীভলে । 

দ্রৌপনীর স্বরশ্বর স্থলে, 
পেয়েছ সে পরিচয় । 

বৃ! বাক্যবায়, 

আর নাহি প্রয়োজন। 

চল গবে, 

সভাভঙ্গ হ'ক আজ। 

[সকলের প্রস্থান 1] 



ভভব্রা । 

ভ্রৌপদী । 

অন্তঃপুরস্থ কক্ষ । 

দ্রৌপদী ও সুভদ্রা । 

দিদি! 

গুনিলাম সহচরীমুখে, 
মহারাজ করেছেন অভি প্রায়, 

রাজহ্যয় মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান আশে? 

জান যদি, কহ মোরে, যজ্ঞের ম্বরূপ ( 
কোন ফল লভে নর এযজ্ঞ সাধনে ? 

এক দিন, 

নারারণমুখে গর্চ্ছলে, 

শুনেস্িনু রাঁজস্থয় ঘজ্জকথ! 

সবিষেশ নাহিক ম্মরণ । 

শুনয়াছ, 

দিখিদয়ে, লক্ষ রাজা করি পরাজয়, 
গ্রহণ করিবে কর 3 



প্রথম অক্ক। ঙদ 

যজ্ঞ সম্বন্ধীয়, 

ক্ষুদরাদপি ক্ষুদ্র কাজ, 
ভূতাবৎ রাজগণ করবে সাধন । 

দেব, নাগ, গন্ধব্ন, কিন্নর, 

হবে উপস্থিত, লইতে এ যজ্জভাগ ! 

সমত্বরে, ঘো'ষবে জগৎ, 

সম্রাট ব'লগ্না তারে যু 

একচ্ছত্র রাজা হবে অবনী মণ্ডলে। 

ভদ্র | 

তয় হম বচনে তোমার, 

লক্ষ রাজা পরাজয় কৰা, 

নহে সাধারণ কথ! । 

শঙ্কা! হয়, 

পাছে কোন বিক্লইবা ঘটে । 

দ্রৌপর্দী। 
সর্ব বিশ্ব বিনাশন 

সহোদর তব, হার মোদের 

তাহার কপার, 
সর্বাবাধ! হবে বিদুরিত। 

[শীকঞ্চ সহ ভীমাঙ্খুনের প্রবেশ |! 

শ্রীকৃষ্ঃ। 

কহ সখি! সবার কুশল ॥ 



০৮ রাজসুয় । 
ক টি ০১ 

কভ্রীপদী | 

জআৌপদী । 

গযাময় ! 

ভুমি সহায় বাহার 

হার আহক আঅব্ঙগজ । 

ক্ষছ দেব! 

ঝণবেশে হস্ে ক্ুসজ্জিত, 
কোথা যাও তিন জলে ? 

সহারাজ, করেছেন অভিও্ীঞ্জ, 

স্াজন্য় যজ্ঞ করিবারে 

তাহার আছেশে 

ভীমাজ্ঞুন সহ 
যাই জরাসক্ষে জিনিবারে ; 
কহ মোনে 

পিতৃন্ষস! কোথা ? 

আসিবেন শ্বশ্রমাতা অবিলম্বে হেত : 

শুনিয়া ছ, 

মহণবীর মগধাধিপভে ॥ 

(তন জনে, 

কেমনে জি-দবে ভাবে ৪ 

আপনি অচ্যুত, 
পন্সাভূত ধায় ভুঙ্দ তেজ 



লীরুন)। 

নেরর র। 
শা সি তিল | লা ৪ জপ লি ই 

“হেন বীর কে আছে ভুবনে, 

পরাজয় করে ভারে » 

হে কল্যাণি ! 
কি আশঙ্কা! তব? 
ষদিও আমি 

হইয়াছি পরাভূত সমরে তাহার: 

তবুও সে, 

: মা আাটিবে ভীমসেন সহ ! 

চিন্তা তাজ সুবদনি ! 

অরিক্ষয় করি ফিরিব সত্বর ; 1 

[কুস্তীর শ্রবেশ 

[প্রপাস করিয়া] আশীর্বাদ কর মান্তঃ ! 

[শ্রীকঞ্ণকে ক্রোড়ে ধারণ পূর্বাক] বাপধন 
হও চিরঞ্জীবী । 

বহুদিন, ন! হেরিয়া শ্রীমুধ তোমার, 

ছিলাম মৃত প্রায় । 

কহ বৎস! 
কেন এতদিন তুলে ছিলে ? 

প্রির তুমি, 

মন পঞ্চপুত্র সহ । 



হৃদ ও 

স্পা ৯৬৪ জএ্রস্সিউপিন, পাস | গর জা এসপি জা 

শীকৃষ্ণ। 

ফুভী 

কী কুষ্ত । 

রাজসুর । 

পিতা মাতা ভাত মিত্রগণ » 

ছে তকু লেসবে? 

ই বত জি রশ 

মাত: ! 

তব আশীর্বাদে, 

যহুকুলে মঙ্গল সবার । 

কহ কব । 

কেন ব্রণ বেশে, 

হেরি আজ তামা তিনজনে ? 

শ্বগগত পিভৃত্বস্থ-পতি, 

দে“ধি নারদমুখে, 

করিলা আদে*--- 

সম্পাদিতে বাজন্যস্র মহায্জ্, 

স্বগপুরে চিরল্খ আশে । 

পম্্র রা, 

করেছেন অভি রর যজ্ঞ সম্পাদনে । 

তাই আদেশ ভ্াহ'র, 

মগধ বিজয় হেহু। 
মাত ! 

কর আ'দীর্দদাদ, 

কক্ক্া সে কাবষ্যোহার, 



কী 

শীর্ণ । 
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চিরে লভিতে পারি পদধুলি তৰ। 

একি কথা কহ বাপধন ! 

গুনিয়াছি, মহাবলী জরাসন্ধ তৃপ, 

এ পৃথথী মাঝারে, 

কেহ তাঁরে করে নাই পরাভৰ ) 

বিশেষতঃ 

যালক তোনরা, 

কেমনে আটিবে হেন হুম্দদ ভূপালে » 

চিন্তা দুর ক্র মাতঃ ! 

হেন খার ন। ধরে ধরণী, 

মধাম পাওব 

বারে নল! পারে দমিতে * 

বিশেষতঃ জান আম 

হবে সে নিহত ভীমেব সময়ে । 

প্রসন্ন অন্তরে 

আঁশীর্বা'দ মো! সবারে, 

কর আঙ্ঞ। জরাসন্ধে নাশিবাঁরে। 

তোরা মোর নয়নের মণি, 

না হেরিলে, 

ও চাদ বদন, . 



সম ৮ লী লা 

স্দহরভুজ । 

রাজসুয় | 
চু সপ তিল ৮ পাম্প লে ও আস্ত সিএস আপনি সস সা 

'আন্ধকার হেরি সব । 

হেন, 

ুদ্ধর্য অরির মুখে 
পাঠাইয়। তোষ! তিল অনে 
কিনুপে থাকিব স্থির » 

কাঁজ নাই হেস বজ্ত করি । 

কেন অসঙ্গল চিত্ত মাতি * 

জন্মিলে সরিতে হনে, 

স্বতঃ:সদ্ধ এই কথা! ॥ 

(বিশে যতঃ, 

ক্ষত্রজাতি যুদ্ধ বাবসাঙ্গী, 

কি ভয় সমরে » 

ব্ণ-মুহা বরের বাক্ষত। 

নবীর পত্রী বার মাতা তুম, 

হেন কথা, 

লা সাজে শ্োমালে 

পিজাদেশ, 

ছদ মাতঃ না! কর পালন, 

কি ফল বলনা বুথ মাসপণ্ড বহি? 

অনুমতি পালনে এ, 

নশ্বর দেহ, যদ ভয় ক্ষয়, 

লাথক ভা.বব মলে; 
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ন। কর বিলম্ব মাতঃ ! আদেশ প্রদানে! 

হে জননি! 
তব পদধুলি শিরে ধরি, 

নাহি ভরি মে জিনিবারে ॥ 

ভরাসন্ধ কিবা! ছার ? 

পর্ববত সদৃ*) 
এই বাহুতলে বিচুর্ণিত হবে ছুষ্ট। 

পিত্রাদেশ পালনের তরে, 

ব্যাকুল হয়েছি বড়, 
বাঁধা নাহি দেহ আর। 

কর আশীর্বাদ, 
তব ও পদ প্রসাদে, 

করি অরিক্ষয়, 

অচিরে ফিরিব পুরে। 

প্রাণাধিক বাসুদেব ! 

পাওবের 

এক মাত্র গতি তুমি; 

মম প্রাণধন 

সঁপে দেই তব করে। 

দেখ, 
যেন ফিরে পাই অঞ্চলের নিধি । 

€ 
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ভৌমাজ্জুনের প্রতি) 

গাণাধিক পুক্রগণ ! 

মহাণক্তি চণ্তীর কৃপায়, 
্ হও ত্বরা রণজয়ী । 

স্থেভদ্রা ও দ্রৌপদীর প্রতি) 
প্রাণাধিক বধৃগণ ! 

কর শীঘ্র মঙ্গল আচার, 

ভীমাজ্জুন কৃষ্ণ তরে । 

শ্রে'কষ্ণ,ভীম,অজ্জুন প্রণাম পূর্বক সমম্থরে ॥ 

প্রণাম চরণে মাতিও । 

শ্রোকষ্, ভীম ও অর্জুন প্রভৃতি র প্রস্থান) 

শর 

্ ছু 
শন 

আতা 4 17 

টি ৮৯৮ 4 নি চি: 
৮৪ চি টি 

সিল আ 

হি এ 
ইউ) ৬০ ০৮ টি রা 

ছু ২ 
*ন মাপ |... 1 এ 

রেস 

১ রর 

1 
রহ 

চি 

পাস 

০ 

এ এ / রি ৫ 
৯ 

চি 

৫ 
মা 

শি এ শ শ্রেনির রি 

রে পা এ রর আত নিত 

পি হি ২ টিপ তত 
লিট ই উরি ৯০০ 



৯ £ 

| 

পঞ্চম গর্ভীক্ক | 

কৈলাস। 

প্রমথগণ । হর পার্বতী আসীন ও প্রমথগণ দগ্ায়মান 

স্ুরট মল্লার--এক্তাল! ৷ 

হে শিব শঙ্কর! বিভূতি ভাস্কর 
সর্বব গুণাকর করহে করুণা । 

[তুমি] দয়াময় ভব সকলই সম্ভব 

আশুতোষ তোষ নিদয় হ'ওনা। 

ওহে সতীপততি অগতির গতি 

রেখ পদাশ্রন্ধ করিহে মিনতি 

ন| জানি ভকতি নাহিজানি স্তুতি 
গতি মতি তব শ্রীপদে বাসনা ॥ 

[তুমি] অনাদি অনন্ত অসীম অভ্রাস্ত 

শাস্তিভাবে যায় করহে তদন্ত 
ভয় করে তারে ভীষণ কৃতান্ত 

ক্ষান্ত থাকে রিপু ছ'জনা 



৪৬ 

মহাদেব । 

বাজসুয় । 

ওহে বিশ্বনাথ, . অনাথ বান্ধব 

শিব শিব শিব শিবময় ভব 

যে ডাকে তোমায় নিবার অশুভ 

ভব ভয় তার কখন হবেনা । 

গাঁও সবে হরি নাম গান » 

যে নাম স্মরণে, 

সর্বপ্টীপ হয় বিমোচন । 
যানে, 

হৃদয় কন্দরে, 

ভক্তি উৎস খেলে, 

*্তিবারি বহে হৃদি মাঝে» 

পবিত্রিয় মন প্রাণ । 

পশ্ড পক্ষী পতঙ্গ নিচয়, 

সমন্বরে গাও সেই নাম । 

ভূলোক ছ্যলোক আদি 

পরিপুর্ণ হক সেই নামে? 

চলস্ত বাতাস, 

সেই প্রতিধ্বনি বহি, 

লয়ে যাক, 

পাঁপিতাপিযুক্তির কারণ । 

যে মধুর নাম স্মরি, 

ভোল! যন হয় তোলা. 
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সর্ধত্য জি শ্মশানে আবাস, 

যেই নাম সাধিবারে 
আমি যোগী ত্রিলোচন, 

পাই নাই অস্ত ধাঁর, 
ভক্তিভরে, সেই নাম করিলে শ্রবণ, 

সর্বপাপ হয় বিমোচন। 

ওহে প্রমথ মণ্ডল ! 

বাহুতুলে, হরিনাম কর গান, 

ছ'ক পুলকিত প্রাণ, 

তত্তি-রসে, 

মাতুক কৈলাসবাদী । 

প্রমথগণের নঙ্ীর্তন । 

ভৈরবী-_একতাল!। 

(মন্) হরি, হরি,হরি, বল, বৃথা কাজে দিন গেলরে : 

চিন্ময় সচ্চিদানন্দে, চিন্ত সদা হৃদ মাঝারে ॥ 

মুখে বল হরি হরি, হরি নামটা কর তরি! 

ভব সাগরে দিতে পারি, কোন ভয় আর রবেনারে ॥ 
ভগবতী। 

প্রাণনাথ ! 

বহুদিন দেণ্খ নাই, 

বিশ্বারাধ্য শ্রহরির পাদধুগ ; 

'মা"কথ! তাহার গুনি নাই বহুদিন । 

প্রাণ মম হ'য়েছে ব্যাকুল, 



8৮” 

হেরিতে সে & মুখ-কমল। 

ত্যজিয়ে বৈকুগপুরী, 

মায়াচক্রে ভুলি, 

ধরা মাঝে নারায়ণ । 

ধহ্য হ'ল অব্নী ম'ল, 

৪ পবিত্র 

পাঁদযুগ টিরেধরি । 

মহাদেব । 

হে শঙ্কর! 

দক্ষিণ নয়ন মম নাচে ঘন ঘন । 

বুঝি ভক্ত বদল, 

উর মধুন্দন, 
কালবেন কপা গোরে, 

(ইকৃষ্ণ সহ ভীমাঁজ্জনের গ্রবে ") 

শ্রীকৃষ্ণ । কেরযোড়ে) 

জয় দ্ি শ্কর, স্মর হর দিগম্থর 

বিভূতি ভূষণ মহেশ্বর । 

জয় ত্রিপুর মর্দাক, বিষাণ বাদক 
সর্ব্ব পাঁপ হর বিশ্বস্্রর ॥ 

জয় বৃষ বাহন, পিনাক ধারণ 

উমাঁপতি শহ্কর মৃত্যু্ীয়। » 

জয় হুবন পালক, ব্রাহ্ম গড বাঁপক 

চিথায় হ্বরূপ অব্যয় ॥ 



প্রথম অঙ্ক । 6৯ 
" পলািকাপান্িলি। এিপিরৌনছ রিও জিন উজ ০০ স্টপ জি জজ এ ৯ ০ জি শ্্সস্্সপরি 

জয় জগৎ পালক, জগৎ সংহারক 

তক্তজন রক্ষক ভূতপতি। 

জয় শশাঙ্ক শেখের, গৌরী মনোহর 
দৃক্ষষন্ঞ নাক অনাথগতি ॥ 

জয় সঙ্জন পালক, হজ্জন নাশক 

করুণ! কুরু হর ভন্তজনে। 

জয় শুশ|নবাসী, হর ছ:খ রাশি 

পদাশ্রয় যাচে দীন জনে ॥ (প্রণাম) 

(হরি হরের আতিঙ্গন) 

মহাদেব । 

অহ! 

ধন্য আমি আজ; 

সার্থক হইল মম নাম সঙ্গীর্তন। 

তেই, 
ভক্তবাগ্জ৷ পুরণ কারণ, 

ইঞ্টদেব সম হলেন উদয় । 

ওহে প্রমথ মণ্ডল! 

উচ্চকণ্ছে, 

বাহু তুলে কর হরিধবনি, 

পুর্ণিত হী আ'1। 

(প্রথগণ কর্তৃক হরিধ্বনি) 



ভগবতী। 

দয়াময় ! 

ভক্তের জীবন ! ৃ 

বহুদিন হেরি নাই শ্রীমুখ তোমার, 
পবিত্র কৈলাসপুরী তব আগমনে । 

কষ 

মাগে। ! 

কর ক্পা! অধম.সস্তানে, 

দেহ প্রাণ হইল শীতল, 
নেহাবি ও পনযুগ । 

ওম! বিশ্ব প্রসবিনি ! 
কেন আর মায়া ঘোকে, রাখ অচেতন ? 

প্রপন। হও দাপে। 

ঈীন দয়াময়ী ! 

 ভীমাজ্জুন। কেরযোড়ে) 
জয় সর্ব লোকাশ্রয়, নিগুণ চিণ্চয় 

নিত্য নিরঞ্জন বিশবপতি ৷ 

জয় ত্বিলোক পালন, ত্রিলোক নাঁশন 
অনাদি কারণ দীনগতি ॥ 

জয় অনুর মর্দিনী, শম্পশন্ক ভান্বী 

জয় ত্রিদিব বন্দিনী, ত্রিগুণ ধারিনী 
ত্রতাপ হারিণী শুভম্করী ! 



পথম অঙ্থ। ৫১ 
পিএস ওত পল ভ্স্টি 

জয় মহা যোগেশ্বর, বিভূতি ভাস্কর 

সর্ব গুণাকর জটাধর । 

জয় মহ! পাপ হর, সর্ব গুভস্কর 
পাঁপ তাপ হর গঙ্গাধর ॥ 

জয় সর্ব-স্বরূপিনী, সর্ধবান্তি নাপিনী 

শঙ্কর গেহিনী মনোরমা । 

জয় শক্তি শ্বরূপিনী, নিশুস্ত ঘাতিনী 
মহিষ মর্দিনী হর রম! 

(উভয়ের নমস্কার পূর্বক করযোড়ে অবস্থান) 

মহাদেব । 

কহ দেব। 

কি মানসে ভীমাজ্জুন মহ, 

আইলা-_এ পুরে 2 
কঝ। 

সর্ব অস্তর্যামী তুমি, 
অগোচর কি আছে তোমার ? 

মহাদেব । 

তোমার কপার, 

বৃঝিয়াছি অভিপ্রায় তৰ। 

মম বরে জরাসন্ধ ল'ভেছে জনম, 

তেই মম, 

সমধিক স্নেহ তার প্রতি । 

বহু বিধ উপহারে বহু যত্ব করি, 



৭. 
শ্্সান 

কষ ॥ 

মহাদেব । 

বাজসুয় । 

পুরে মোরে দিবানিশি | 

সেই হেতু, 
অজেক সে ত্রিভুশনে | 

এবে মদগর্ধে মাতি, 

ক্রমে ক্রমে, 

বছ পাপ করেছে সঞ্চয় । 

সিসি আই 

হে শঙ্কর 

তব বরে তৃণজ্ঞান করে সর্বজনে । 

সমবেতে বহুরাজা, 

করি পরাজয় রাখিয়াছে কারাগারে, 

বলে দিতে সম্মুখে তোমার । 
হ্রগতের 'পিতাুতুমি, 

ক্ষুত্রাদপি, 
স্ক্র প্রাণী সম্ভান ভোমারঃ 

এ রুহস্ত বুঝিতে না পারি, 
কেমনে সম্ভান ব্ুক্ত করিবে গ্রহণ £ 

হে ধুজ্জ্রটি ! 
এ ছুঞ্ঘনে ভুমি না দণ্ডিলে 
কে দণ্ডিবে তবাশ্রিত জনে ? 

হে কেশব 

কালপুর্ণ হইয়াছে রা 



প্রথম অঙ্ক । ৫৩ 
সিইসি জিলা সর বির উস এসি উন সস ন্ট চল শি রসি জে 

শৈব তেজ এখনি হরিব, 

অবশ্ঠ হইবে ধ্বংস ভীমের সমরে। 

'ভীম ূ  

অপার করুণ! দাস প্রতি । 

তীম্জ্্ন। 

| প্রণিপাত করি রাঙ্গাপায়। 

" | 

1 
গুর্ণ হক মনক্কাম, 

ভোম। সবাকার। 

(হরি ভরের আঁলঙ্গন 1, 

প্রমথ ও যোগিনীগণ কর্তৃক হর হরির স্ততি গান 

রাগিনী_দেশমিশ্র কাওয়ালই 

পুরুষ। কৃপাকর মহেশ্বর দীন কিন্করে। 

'্পী। দয়াময় জগতের হরি, স্মরণে তাপ হরে 

। ভজ মন হরি হরে অনিবার। 

বু কি শোভা ভব্ভালে শোভে আধ চাঁদ, 

। মোঁহনচুড়া হেল্ছে বামে ছুলছে কালাাদ ; 

রূুষ। গলে যার হারেরি মালা, 

। বন ফুলে শ্তাম করছে উজলা| ) 

রুষ! জটাজ্ট ঘটা শি্। ডন্থুর করে। 

৷ হের হে বীশী শিখি পাখা শিখরে 3 
[কলে । ভজ্জ মন হরি হরে অনিবার । 



প্রাপ্তি 

দ্বিতীয় অন্কু। 
প্রথম গণ্তীক্ক । 

, আন্তঃপুর । 

মহাদেবী, অস্তি, প্রা্ডি ইত্যাদি 

বিমর্ষভাঁবে মহাদেবীর অবস্থান 

মাগো! 

কেন হেরি মলিন বদন তব £ 

অশ্রুধারা বহে ঝর ঝর, 

কাদে প্রাণ তোমার এ ভাব হেরি। 

কহ মাত: ! 

রোদনের হেতু কিবা ? 

সত্য যাহা ভগিনী কহিল, 
আজ ছুই দিন হতে, 

পলে পলে ভাবাস্তর হেরি তব । 



দ্বিতীয় অঙ্ক | ৫৫ 

লাভ পাটেখরী তুমি, 
'্সবম্মাও কি দ্রগ সঞ্চার, 

ভইল হৃদয়ে তব? 

[মারা তনয় ভোমার, 

ভব ম্খে সুগী, 

তব থে থা নিরন্তর | 

ভাগনা মোরা, 

'ভাগদোষে পৃতিহার। , 

জাছি মাত তব মুগ চেয়ে । 

শট বক, 

ভি দি তৃশ্বন্দ নয়নে তোমার | 

গহাতদৰা : 

ভাগ মস কি জাছে নাজানি, 

তাই দিব। জি 

চ $ফিছে আমল ভেল্ি। 

লাছোদ্ানে, মখীগণ সহ গিয়াডিগ, 

বিরাম লাভের তরে 3 

'ভকন্দাহ শিবাগণ বেড়িরা আমাধ, 

করিতে লাশিল ঘোর বিকট চিতকার» 

সেই রবে মতি যেন, 

দলে দলে শকুনি ঠবিনী, 

কলরবি বমিল আসিয়া, 

প্রাসাদের উচ্চ চুড়ে। 



6৬ 
স্পা তি সিটি শিপ শি সিশপাি্ি শী ৮ সি নি আপিন বউও ভাত সন শন এস ও স্ব 

রাজসুয় ৷ 

গর্দভে বরণ মেঘে ঢাঁকিল আকাশ । 

স্বন স্বনি তণ্ত বাত বহিতে লাগিল । 

ধুলা রাশি উড়িল চৌদিকে, 
আর্ধারিয়া দশ দিক 

সবল ইরম্মদ সহ, 
বহ্রনাদে রোধিল শ্রবণ । 

বিন্দু বিন্দু রক্ত বুষ্টি হইল চৌদ্িক্ডে 
ভীমাকার কবন্ধ সমৃহ, 
নাঁচিতে লাগিল ফেন সমন্ফুখে আমার । 

চত্ুর্দিক হ*তে, 

€ যেন ) অস্ফুট রোদন ধ্বনি, 

পশিতে লাগিল আসি শ্রবণে আমার । 
বছ কষ্টে, 
লখীগণ সহ আইলাম অস্তঙপুবে ॥ 

সেই হস্তে, 

বামেতর আখি মম কাপিছে সঘ্নে ! 
তদবধি, 

প্রাণ মম হ?য়েছে উদাস । 

মহ ভয় হৃদয় কশপিছে সদ! ; 

আখি বারি সম্বরিতে নারি । 

বিচঞ্চল হই পলে পলে । 

নাহি বুঝি ছনিমিভ কিবা হেতু । 

ভয় হয় ব্চনে তোমাব । 



প্রাপ্তি । 

দ্বিতীয় অঙ্ক । ৫৭ 

হেন অশুভ দর্শন, 

রাজ্যের অনিষ্ট কর। 

মোর! অভাগিনী,_ 

হেন মনে লয়, 
এ সব অশুভ, মাস্তঃ 1 

খঁমাদের ভাগ্য দোষে। 

কেন বৃথা অমঙ্গল চিন্ত মাগো ঃ 

ভুমি রাজোশ্বরী, 

পতি পুজ্রে ভাগা বতি, 

ভশুভ আশঙ্ক। কিবা হেতু ? 

বৃথা চিন্তা কর পারহার 

স্বাজোশ্বর জনক মোদের, 

ভুজতেজে রাজগণে জিনি, 

করেছেন আয়োজন, 

শিব যজ্ঞে বলি দিতে সবে । 

শিবের প্রসাদে অশিব হইবে দূর। 
কুচিন্ত। হৃদয়ে পার নাহি দেহ স্থান । 

(জরাস্ন্বের প্রবেশ 1) 

এ কি! 

কেন রাণী বিরস বদনে? 

হেরিলে মলিন মুখ তৰ 



৫৮৮ 

আন্ত | 

বাজসুয় | 

জা ঘন বাজে হৃদে। 

কহ অস্তি । 

কি হেডু জননী তব বিরস বদনে ? 

কতগুল ছনিমন্ত করি দর়শন, 

জনন বাকুলা অতি । 

সাধানভ দিতেছি এরবোধ, 

শুলু পৈষ্য নাহ যানে পাপে । 

ছি,ছি বাণ [ 

কালনিক ভঙ্ষে, 
কফ ভে ভ্রাশিভা এভ £ 

চিন্তা তব কর লিবালণ + 

অমুলক চিন্তা হাদে 

ধভ দিবে স্কান, 

ততই বাড়িবে ভাঁহা, 

ভতাশনে ইন্দন সমান ॥ 

কত জনে, 

কত্ত কি নেহারে 

কার কিব! সর্ধবনা * ঘটেছে তাহাতে £ 

কোন আাঁণি ! 

শুভাশুভ ঘটে যত বিধিক় বিধানে । 

কব! ভয় অশুভ দলে ? 

এ গে 



দ্বিতীয় অঙ্ক । ৫৯ 
জলা শি এলি লী স্পিন পিস শিক উজ পর অর সপ সি শী জি পা সস লো সা 

বহু আশা করি, 

রাঁজগণে করিয়াছি পরাজয়, 

শিব যজ্ঞে দিতে বলিদান; 

ভুমি সহ্ধাম্মনী আমার, 

মম সঙ্গে, 

এই যজ্জে হইবে দীক্ষিত।। 

কেই কহি, 

ললন। স্থল দুর্বলত।| ত্যজি, 

ধন্ম কার্যে রত কর মন। 

মহাদেখী। 

ছয়!) 

মহারাজ ! 

বহু যত্তে গ্রাবোধিতে নারি মন ॥ 

কাধ্য বাপ দেশে, 

হুই যদি গৃহের বাহির, 
বহুবিপ অমঙ্গল কর দরশন, 

একাকিনী থাকি যদি, 

ভীষণ মুরতি সব, 
করতালি দিয়, 

নাচে যেন চৌদিকে আমার ; 

নাহি জানি কি আছে অদৃষ্টে মোর ! 

বৃথা অনিষ্ট আশঙ্কা তব, 

এই ত্রিতৃবনে; 



৬৩ রাজসুষ । 
সস পি হানি উজ "সস পি সন রস এ ও এপ এই 

কাহারেও নাহি ডরি আমি । 

প্রাণাধিকা শ্রিয়'তমা তুমি 
কারে তব এত ভয় € 

মম এই বাহ বলে, 

যমে পারি "াসিবারে । 

মানসিক হুর্ববলতা হেতু, 

এ হেন বিকার তব । 

মম মুখ পানে চাহি, 

চিন্তা বত কর পরিহার ? 

তুমি মম “ক্তি স্বব্ূপিনী, 

উৎসাহে ভোমার, 

*ত গুণে বল বাড়ে যেন, 

তেই প্রুনঃ কহি 

দুশ্চিন্তা ত্যজিয়! 

দ্ঢ়তা আশ্রয় কর কর্তব্য পালনে । 
মহাঁদেবী । 

প্রাণেখর ! 

দাঁলী প্রতি হেন দয়! তব । 

থাকে যেন চির দিন । 

বচনে তোমার, 

উৎসাহ বাড়ে প্রাণে, 

»শস্তি বারি বহে যেল নদে; 

আজ্ভ তব ধথ। সাধ্য করিব পালন । 

শর জস্পাত পেস্ব পিপল | জপ | এপি সা জাতি, জা 



দ্বিতীয় অঙ্ক । ৬১ 
শপ শাসন শী শি নিজস্ব সার এট আর রি সি 

প্রাপ্তি । 

পিতঃ ! 

করিয়াহছু আয়োজন, 

শিব যজ্ঞ হেতু । 

রুপায় তাহার; 

নির্ববিপ্রে হউক তব যজ্ঞ সমাপন । 

কিন্ত দেব! 

যবে মনে হয়, 

পতি ঘাতি অরাতি মোদের, 

অক্ষত “রীরে, 

এখনও জীবিত আছে, 

বুশ্চিক দংশন সম, 

অসহা বেদনা 
হয়গে সঞ্চার হদে। 

গোপ-অন্ন ভোজী, 

সামান্য গোপাল বিনাশিল 

জামাতা তোষার ? 

মহারাজ চক্রবন্তি তুমি, 
নাহি জানি, 

কোন প্রাণে সহ এত অপমান ? 

পরাক্রমে অতুলন মহীীতলে, 
পাইলাম ভাল পরিচয় তার ! 

কথায় তোমার ! 



৬হ. 

ক্স্তি 

রাজসুয় । 
্ শা রস রেপ পা স্পন্সর ই এস পরই জি সা "সদ সস পর রি চে পার পক পর 

প্রাতিহিংস! হেস্তু প্রাণ ধরি । 

ন্রাজ্য ধন আছিল সকল, 

ছিন্চ মোরা রাজ্যেশ্বরী, 

কিন্ত সেই পাপাচার, 

করিয়াছে আমা দৌহে, চির ভিখারিনী 

ভাঁয় [পিচ্তঃ ! 

হ্সাছি মাত্র প্রাণ ধলে, 

আশা তোমার, 

নাহি জানি, 
কোন প্রাণে ধৈর্য ধপ্রি আছ চিতে £ 

কাদে নাকি প্রাণ ব্ভব, 

মোদের এ শ। হেরি ৪ 

হার! হার! 

যে যাতনা সহি দিব। নিশি, 

অন্তর্ধামী জানেন সকল ? 

তুমি জনক মোদের, 

বুঝিয়া না বুঝ তুমি, 

বড় হুহখ রয়ে গেল মনে । 

জানি মোরা, 

নারী জাতি চির পরাধীনা 

কিন্ত বচনে তোমার, 

হয়েছি আশ্বাসিতা, 



খ্নে 

দ্বিতীয় অঙ্ক । ৬৩ 

নিৰাইতে 

এ £শাঁকাগ্রি কষ্জের শোণিত। 

এবে, 

সে আশায় হন নিরাশ । 

বুঝিন্ত নিশ্চম, 

এ জগতে বিপবার নাহি আর স্থান । 

এবে দেহ অনুমতি, 

পারে যদ, 

এ শোকাগ্ি করিতে নিব্বাণ, 

জাহ্বি-সললে পশি। 

বনে! 

তঅধিন না বল মার; 

যবে মনে হয়, 

গ্রাণাধিক কংত্র নিধন, 

জলে প্রাণ হতা'ন সম। 

ইচ্ছা হয়, 

সে পাপিষ্ঠে তখনি বিনাশ কবি । 

জানত ভোনকা, 

অষ্টাদ " বার আক্রমিনু মথুরা নগরী 

ছিল গ্রাণ ভয়ে 

লুকাইয়া শৃগালের প্রায় ) 

এক বার ও রণক্ষেত্র, 



৩৪ আাজসুয । 
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না পাইন যছ কুলাশারে । 

এক দিন, 

শুনিয়া নারদ মুখে, 

নিক্ষেপিনু শৈন গদ। 

তাহার লিখনে ১ 

কিন্ত, 
দৈব বশে পাইল সে পক্বিত্রাণ ; 
তদবধি ছাড়িয়। মথুরা, 
আশ্রয় লয়েছে ছুট সমুদ্র ভিতবে । 
শোন বৎসে ! 

চন্দ্র, সুষ্য, সাক্ষ্য করি কি, 

শব যজ্ঞ করি সম্পাদন, 

চতুরঙ্গ অনীকিনী সহ, 
বেড়িৰ ছারকা পুরা । 

ঘত দিন, 

নাভি পারি বধিতে তাহারে, 

আসিব না গুহে ফিলি । 

স্বারকা নগর, 

ধুলিসাৎ করি, 

ফেগলিব সমুক্জ জলে ; 

চিত্র মাত্র না রহবে তার । 

জানি আমি, 

পাপিন্ঠ সে বহু মায়া ধরে টু 



দ্বিতীয় অঙ্ক! ৬৫ 

কিন্ত, 

মায়া তার বিনাশিব বাহুবলে । 

বার বার, 

ধৈর্যাধরি রহিয়াছ আমার ব্চনে । 

এবার জানিহ স্থির, 

সে হ্রাম্মা, 

লুংশে নিধন হবে । 

ক্টনিয়াছি__ 

নল্লধুদ্ধে বধেছে কংশেরে,-- 

জলইব সে পরিচয় রণক্ষেত্র মাঝে 
বে গদা প্রহারে, 
শত শত, গিরেচুণ হ'ল, 

কি শক্তি তাহার সহিতে সে গদাঘথাত ৪ 

প্রবল বাত্যার মুখে, 

শুক্ষ পত্র সম, 

দেহ তার উড়বে বাতাসে । 

সহিয়াছ বহু ক্লেশ, 

ধেধ্যধর অন্ন দিন আর। 

জেন স্থির, 

ভানু যদি পশ্চিম ভউদিত হয়, 
মরুভূমে সপোজিনী ফুটে, 

স্থুশীতল হয় বৈশ্বানর, 

তথাপি প্রতিজ্ঞ মম, না হবে অন্যথ! ৷ 



পররি। 

প্টমহশলাজ ! 

রাজমন্ত্রী পাঠাউল' মো, 

নাঁজ্িক ব্রাঙ্মণগণ, 
এলান সহাভাল্, তব লগিন । 

ভা । 

ঝি বাক্ষদ ম ওলা 4 

এসেছেন আয়োজন হেতু, 

আগ্ঠ অন্য নারীগণ সত, 

লাক্ষলক গ্ায়োজন কর বিধমতে । 

এক দিক দিরা জরাণন্ধের প্রস্থান ও অন্যদিক 
দির; র.ণী ও অগ্ঠান্ত সকলের প্রস্থান। 



দ্বিতীর গর্ভাঙ্ক । 

উদ্বান। 

গোন করিতে করিতে সনীগণের প্রবেশ |) 

বাগিনী খাশ্বাজ মিশ্র--তাল.কাশ্মিত্বী খেমটা। 

এ হের সখি! প্রমোদ ক।নন। 

হেরি কেমন, কেমন করে মন ॥ 

যুখী জাতী, মল্লিকা বকুল, 
ফু?টছে ফুল নানা জাতি গন্ধে প্রাণাকুল 
মধুলোভে মন্ত অলিকুল 
ভার। এফুলে ও ফুলে বসে কুতৃহলে, 

চল এ বাগাঁনে ফুল তুলে এনে 
মালা গাথি গিয়ে হুচিকণ। 

১ম সখী। 

কহ সধি ! 

বহুক্ষণ নাহি হেরি যুবরাজে, 
প্রিয়তমা পদ্ধী সহ তার । 



৬ 
রাজসুয় । 

বুবন্নাণী ্রেত্রিলা মোদের হেখ+, 
করিবারে পুম্প আহরণ । 
মালা গাথখি, 
বিবিধ প্রকারে সাজাইতে ভালে । 
আত, 

কুল জাজে সা বস 

বিরনাদিবে প্রানখজলে 1 

(সই হে সানি ভরি, 
নাঁন! ফুল কৃত্রিয়াছি আহরণ 
ভুবনমোহিনী ধনী ঃ 
ফুল আভঙনে, 
কিবা যে অপ্ুন্ন শোভা, , 
বাঁড়িবে ভাজাল, 

নর্ণিবারে নাহি পার । 
১ সতী | 

জান তুমি, 
কোথায় দম্পততী ? 

২র সী । 
কপোত মিথুন সম, 
'আতে সদ" প্রেম আলাপতন ২ 

নিজ নব অন্তলাগ বাড়ে! 

তাই, 
সোহাগের নাহি আর সীমা । 



দ্বিতীয় অঙ্ক । 
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পতি পরাসবণা, 

সরোজিনী যথা, 

বব মুখপানে, 

কিছ্বা,-_ 

কুমুদিনী যথা! নিশানাঁথে,- 

সৌদামিনী ঘনে যথ। $-- 

সায়া সম, 

গাছে সদা পতিসনে সতী । 

১ম সধী। 

সময সণি ! 

হেন প্রেম কু দেখি দাই; 

প্রণর প্রবাহ, 

অবিরল ধারে বহছে সতত । 

যুবক যুবতী যবে, 

সুখাসনে বপি, 

কহে স্থথে প্রেম কথা, 

ননে হয়, 

যেন শশাঙ্ক- রোহিণী 

উদ্দিত ধরণী মাঝে রর 

চল সবে সাজাতে দম্পতী 

ফুল আভরণে, 

গেয়ে সে মিলন গীত । 



৭০ রাজসুয়। 
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নখীগণের গান । 

রাগিনী খাম্বাজ মিশ্র--তাল কাশ্মীরি খেমটা । 

চল সই সবে মিলি, ফুলের ডালি, লয়ে হাতে । 

বিবিধ ফুলহারে, সাজাই গিয়ে গুাণনাণে ॥ 

দিয়ে হার বঁধুর গলে, দেখব সই কুতুহলে। 
(কাছে) বলিব, বপিতে লই, হৃদয়খানি দিব পেতে ॥ 

(গান করিতে করিতে সথীগণের প্রস্থান 1) 



সহদেব। 

তৃতীয় গর্ভা্ক । 

উপবন। 

সহদেব ও বিন্দুমত্তী | 

প্রিয়তমে ! 

দেখ, 

কি সুন্দর হেরি আজি উপবন। 

হেমন্তের নব আগমনে, 

কি অপুক্ব শোভা, 

পাঁইতেছে ফুলকুল ১ 

গরবিনী স্থল কমলিনী, 
ছুল রাণী সম, 

গর্ব ভরে রয়েছে ফুটিয়! । 

সুনীল-অপরাজিতা, 

নজ্জাশীল। বধু সম, 
নীরবে রয়েছে কোণে। 

শারী শুক আনন্দে মাতিয়াঁ, 



রাঁজনসুষ । 
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আছে লুত, 

পম আলাপন । 

ফরঃস্সিতি, 

কুমুদ কহলাঁর চক্র, 
নুহ মন্দ ছুলিনছ্ডেছে উত্তর জনে 

কিন্ত শ্প্রিয়ে ! 

বঘবে তব বুপপ্ধানে চাঁভি, 

ভুলে যাই অন্ত শোভা 

ইচ্ছা হুম দিব নিশি, 

শান ভঙ্বে, 

হেরি ওই সুখ-শশী। 

শুনিবাছি, 
বুপগণ কেন তুলনা, 

নারী মুখ, চন্দ্র সন্ত ! 
কিন্ত, 
এহেন উপমা, 

কুল বলি লয় মম মনে ২7 

কলঙ্কী সুধাংশু দেব 

তাপ পুনঃ, 

ক্লাস বুন্ধি হয়, দিবা নিশি ও 

কিন্ত এই সুধাকর, সদ। পুশ 
নিষলঙ্ক তায় । 

ভুমি মম হৃদয়ের বাণী, 



দ্বিতীয় কাঙ্গ | এও) 

জীবনের, 

একমাত্র সহচক্ী : 

তই দেশ এক প্রাণ বেন। 

ইচ্ছ1করে 

দবা নিশি পৃহি ভব সনে; 

প্রমালাপে, 

জন্য চিন্তা ভুলি । 

কত ভাল বাসি তোমা, 

একমুখে প্রকাশ্িতে নার । 
গুনিয়াছি, 

স্বাকালে ক্রু তপোপন, 

'দ্বির। ছিল! অদ্ধ আয়ু, 
পঞ্জীবিতে মৃতা পত্ী ভার । 

£দব বশে, 

ঘটে যদ এহেন তর্যোগ, 

হাসি মুখে, 

পারি দেখাইতে কত ভালবাপি ভান? | 

দর বঞ্জিনি 

বে, 

হের সহাস্ত বদন তব, 

অপুর্ব আনন্দ উৎস, 

ছোটে মম হৃদয় কন্দরে | 

হেরি যদি মলিন বদন, 



ণগ৪ 
বত এ 

বিন্দু । 

রাজসুয় । 
শপ হস পি আও শা চাস শিপ ০৭ পিসি শা ৩সসিস্রনরর" উল গলা সরি জনি ৬ স্প্জি শি 

মেখারতে পুরণ শশী সম-_ 

সহজ বৃশ্চিক যেন দংশ্ে মম হৃদে । 

হদয় ব্লপভ [ 

জানি আমি, 

দাসী প্রতি অপার করুণা তব । 

দেহ, মন, জীবন, যৌকন 

শ্লীচরণে, 

স'পিয়াছি গুণনিধি £ 

তব চরণ হ্রথানি, 

স্থশপি হৃদয় মন্দিরে, 

ছিব! নিশি 

পুজিবারে পারি যেন, ভক্কি পুষ্প হারে । 

পুর্ব জন্ম কৃত, 

বছ পুণ্য ফলে, 

পাইয়াছি তোমাঁহেন পতি । 

গৌঁক্সী ব্রত সফল হুইল মোর । 

সতীর কপায়, 

থাকে যেন, 

তব্ পরে অচলা ভকতি | 

প্রাণসস্ষি £ 

জানি আমি অস্তর তোমাক ॥ 



শর সস সইতে শন | আরশ রি তি ক পসিপরকি | ক 

বন্দু ৷ 

দ্বিতীয় ১ ॥. ৭? 

রংব- পরাণ সুধু সম, 

আছ সদ মম মুখ চেয়ে; 

কহ প্রিয়ে ! 

কোথায় সঙ্গিনীগণ তব ? 

সখীগণে, 

প্রেরিয়াহি কুসুম কাননে, 

কুস্থম চয়ন হেতু, 

বাসনা আমার, 

কুন্থম ভূষণে আজ -- 

সাঁভিতে দম্পহী। 

(মহাস্তে) আমোদিনি ! 

ইচছ] নেব, কর সম্পরণ : 

ফুল সাজে দেখিতে তোমারে, 

আমিও চঞ্চল মতি ; 

কহ পরিয়ে ! 

কতক্ষণে সণীগন আসবে ফিরিয়া গ 

গান করিতে করিতে পুষ্পহার হস্তে সবীগণের গ্রবেশ 
এবং উভয়কে পু্পাভরণে সজ্জিত করণ। 

রাগিনী খাম্বাজ_-কাশ্দীরি খেমট? । রদ 

এনেছি মাসতী যুখী, মল্লিক! গোলাপ তায়, 

সাজাতে কিশোরী শ্টামে পখি ! তোরা আয়লো আয় । 



৭৬ রাজসুয় ৷ 
৮০ 

লন লা হ৫% 5 শ্ঠল্দি পাল ক এসি তি এন ডক পিজি কত লিন সরি কি হও ৯ নী 

যেরূপে জগত ভুলে, কি কাজ নিবিধ ফুলে, 
গাথিতে চিকণ মালা বেলাত বাড়িয়ে যায় ! 

তুলেছি ভরিয়ে ডালি, গন্ধরাজ কুষ্গ? কলি, 
ক 

ভাদ্ধ বিকশিত কলি, যার গন্ধে অলিধায়। 

(জনৈক। পরিচারিকার গুবেশ 1) 

পরি । 

জয় হ'ক মুব্রাঙ'। 

রাঁজমন্ত্রী প্রেরিলেন মোহে । 

কহ ধাত্রী ! 

কিবা গ্রয়োজন তাঁর ? 

ভক্ষণ হইল আগত, 

শিবষজ্ঞ অধিনাস তরে 3 

মহারাভ, শহারণী সহ, 

হয়েছেন অধিঠিত, যক্দর সভাতলে । 

আছে সবে ভব প্রতিক্ষায়, 

চল শ্রান্ন, 

শুভকাষ্জে বিলম্ব না কর। 

আসি প্রিয়ে ! 

*. ক্ষণকাল থাক হেথা, 

এখনি আসিব ফিরি। 
সেহদেবের গুস্থান 1) 



দ্বিতীয় অঙ্ক । 
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সখীগণের গাঁন। 
গৌর সারঙ্গ-_কাশ্দীরি খেমটা । 

ও মন রাখতে নারি 

কুল কামিনী, 

রেখোনা একাকিনী 

হবে মানিনী | 

দলে “জুটে মধুকরে 

লে ফুলে কৃত পাখরেলো।, 

ভায়ে মরি, ও প্রাণ চমকে উঠে 

ছেটে দ।মিনী। 

/গাঁল করিতে বারিতে মকলের প্রস্থান 

টি 9 



চতুর্থ গর্ভাঙ্ক । 

শিব মন্দির। 

মহাদেবী, অন্ত প্রাপ্তি ও অন্যান্ত পরিচারিকাগণ। 

সখীগণের শিব বিষয়ক গান । 

বেহাগ- একভালা । 

ওহে গঙ্গাধর ! রজত ভূধর বরণ । 

চরণ স্মরণে শমন দমন কারণ ॥ 

কিব। মুন্দর, মনোহর কলেবর 

শোভিত বিভূতি ভূষণে ; 
শান্তি সলিলে ভীসিল ঝলি, 

মণ্ড মধুপশখনে । 

ভালে শশী, মোহন হারে 

প্রভাকর কর ধারণ ॥ 

মহাদেবী। (করযোড়ে) 

জয় সঙ্জন রঞ্জন, সত্য সনাতন 
ত্রিগুণ ধারণ, কারণ হে। 



মহা । 

দ্বিতীয় অস্ক ! শ৯ 
৮ 

সক তে এ আনিস পিএস এইড (৮৬ পট এএসপি আইন ই কন সত ৬ ছু পর এস এপি এওটি ও আর টনি এস পরস্টিপিনউ-৫ দি স্ব রে ০ এগিপাত 

জয় ফনি-বিভূষণ, চক্জাদ্ধ ধারণ, 
ভরপুর ঘাতন, পাবন ছে ॥ 

ক্তু পার্বতী বল্লভ, বিভূতি বিভব, 
ল্োক-সলভ, "হর হে। 

অন্ন স্বগুণে উদ্ভব, কপাহং কুরুভব, 
ব্হ্জাশ্র বিভব, ঈশ্বর হে। 

(সকলের প্রণাম ।) 

আশুতোষ! 

কব কপ? অভাগীরে । 

কটাক্ষে তোমার শ্ছজন পালন লয়। 

নহেখর ! 

অবলারে েহ পদাশ্রর | 

যোগে বো'গগণ - 

যার শীচরণ নাই পার ধানে, 

পরন্দা, বিষুঃ সহজ লোচন, 

অনুক্ষণ, 

ধার গুণ করে গান ;-- 

হন মতি নারী আদি, 

ক বুঝিব মাহাত্মা তাহার ? 

ওহে চক্জচড় ! পার্ধতী ব্কুভ ! 

ষর্দু, অর্থ, কাম, মোক্গদাতা !। 

'ভাগীব পুরাও বাসনা । 

গুহে ব্রঙ্গা সনাতন ! 



| ল্াজসুকস । 

সর্ব ভৃতেশ্বর তুমি; * 

লিঙ্গব্ূপে-_- 

আহ দেব ব্রহ্ষাণ্ড ব্যাপিক্লা । 

আলে স্থলে, অস্তপ্রীক্ষে, 

পর্বভ গহ্বরে, 

কিস্বা, 

ছর্গম অরণ্য মাঝে, -_ 

সব্ধত্র বিরাজ তুম অন্তব্যাধীরপে ॥ 

কটাক্ষে তোমার 

কোটি কোটি বক্দাগ স্যজিত, 

হইতেছে মুহুযু্হ + 
কেবা সংখ্যা করে তার ? 

কেবা জানে 

কবে তুম না.শবে আবার ৯ 

সাধকের তে, 

লনা মুক্তি ধর, 

"রাও তাদের বাঙ্কা । 

কিন্ত 

তু'ম সর্নব্যাপী-ন্বাকার ; 

গুকার প্রণব মাত্র সার । 

ওহে ভক্ত-বাঞ্চা-কলতরু ! 

ভক্তিভাতব মে ভাঁকে ভ্োোসাঁতে, 

থাক সদ! তার কাছে। 



দ্বিতীয় অঙ্ক ! ৮১ 
22 ও ও এছ 

সর্ধন্ব ত্যজিয়া, 

থাক সদ! শ্মশান আলর, 
জীবের মঙ্গল তবে। 

সমুদ্র মহ্থনে, 

হলাহল পানে, 

ব্াচালে ব্রচ্গাণ্ড প্রভে! ! 

তেই নীলকঞ্গ নাম তব। 

ছুরম্ত তিপুরাস্র, 

যবে, 

পদেবগণে জিন, 

পাপাচারে ব্রহ্গাণ্ড শাসিল) 

নাশি তারে, বিখপতি | 

বক্ষলে এ তিভ্ূবন। 

তেই ত্রিপুরার বলে ঘোষে । 

অনাথের এক মাত্র, 

তুমিই আশ্রয়, 
তেই প্রাভো। 

অনাথ-বান্ধব তুম 
ওহে বিখ বীজ ! 

শুনিয়াছি খ.ষনুখে, 

তব নাম, 

ভক্তি ভরে করলে স্মরণ, 



৮ ২. 
এ স্পা এগার রি জপ আপ এ উড এ পর 

বাজনসুয । 

যম ভক্স নাহি খাকে তার । 

অনাদি অব্যক্ত ভুমি, 

বথচ, 

হে দয়াময় ? 

আছ বাগ সর্বঠশই | 

আত্ঞান অবোধ মোলা!, 

নাহি কিছু তত্ব জ্ঞান । 

ওহে দেবদেবল ভি 

ঘুচাও এ সারাঘের । 

ভগ্ুলে ভশি নক কঙ্গে দরশ্ন্, 

“৭ বড় হযেছে ব্যাকুল ; 

অঙা ভয়ে বাপি অশ্ব সদা । 

পতি মম জতলিজেল আঃলোোজন্ 

তব যজ্ঞ সাধিবধাতে 

তদহ বর, টি 

মনোরথ পণ বেন হচ্ছ । 

শুনরা:ছে, 

বাসী মন জন্বোহেদ তব বরে; 
হাঁচি ভাই পে, 

তার পতি শব £ 



দ্বিতীয় অঙ্ক ৷ ৮৩. 

দয়া যেন থাকে চিরদিন । 

যত দিন মোর! ছইজনে, 

থাকিব 'এ ধরামাঝে, 

ও পদ কমলে, 
থাকে যেন অচল! ভকতি । 

পাইলে চরণ তব, 
ব্রহ্ম-পদ তুচ্ছগণি। 

কর আশীর্বাদ, 

পতি পুক্র মম থাকে যেন নিরাপদে । 

পুজোয় নিযুক্ত হওন 1) 

সখ।গণের শিব বিষয়ক গন । 

সাহানা-ঝাঁপ তাল । 

কূপা কর মহের্শর. পুর্ণ কর বাসনা 
অনাদি পুরুষ হর, ধর লও অচ্চনা: । 

ক'রে তোমা, উপলক্ষ 

বিল্বদূলে বিজপাক্ষ, 

যে ভজে সেপায় মোক্ষ 

হয় সুন্মন সাধন! । 

শুভ দর্শনে হর, 

ভীত সদ! কলেবর, 

পশুপতি তুমি গন্ডি, 
কর কর করুণা । 



৮৪ রাজসুয় । 

মহাদেখী। 

লহ অর্থ, ভূভনাথ ! 

দেহ বর, 

নিরাপদে হয় যেন যজ্ঞ সমাপন । 

শন 
“ও নমন্তে পরমরহ্গ ন্মাস্ত পহ্মান্তিনে, 

নিগুণায় নদস্তভা", সঙ্গপায নমোননঃ 1 

আসিস পদ জপ তি শা ক 

(অঘা প্রদান এবং শিঃবর মন্তকতাত হইরা অর্থ) পতিত হও 

অভ্তি। শবন্তে) 

হের মাতঃ ! . 

হরশরে অর্থ নাই পেল স্থান, 

কিবা সর্দান;শ বটে। 

(শি।ল্গন কম্পেত হওল) 

মৃহাদেবী। ভ্রেসে) 

একি! এক ! 

পাবাণ গঠিত দুপ্তি বাপেহে মঘনে, 
সঞ্জীব মুক্ততি যেন 

ওহে প্রস্তু টন ! 

বিচঞ্চল, 

কি হেতু তোঙাকে হেরি ! 
রক্ষাকর 

বক্ষাকর দয়ানম্ব |. 



বিতীয় অঙ্ক । ৮৫ 

সহসা বন্ত্রপতনবতধবনি শিব মনত দ্বিধা হইয়া তন্মধা হইতে, 

বহাদেখের উত্থান 1) 

নকলে । 

হায়! হান ।! একি সর্বনাশ ! 

মহাদেব । 

হে কল্যাণ ! 

পতি তন বড়দ্রাচার; 

অজ্ন্দণ নত পাপে। 

বিশেনতঃ 

হরিছেধী ভন শত্র নোর চির দন.) 

হরিভর এক জাস্মা, 

হব হত, 

জ্াণের মোৌসর মম 

ফষঃ-ছেণী স্বামী তব, 

অন্গক্ষণ কৃষ্ নিন্দা! সুখে তার 

তেই, 

গুর।নন্দ। বও্রসম বাজে মম কাণে। 

সে কারণে, 

না পারি ভিটতে হেথা । 

পাপাচার জরাসিঙ্গ, 

অটরে হইবে নাশ কষঃঘেষ হেতু । 
হরির আদেশে আজ ছা'ড়নু তাহারে । 

মহাদেবের অস্তধান।) 



৮৬ ৮৪১ 
৬৫০ হি সি এ “৬০০ পি এটি এল এ এল ৬৭০৮ এছ জি পি জপ 

(মহাদেবীর মুম্ছা ও সকলের কোলাহল 1) 

(জ্রাসন্ধমের প্রবেশ 1) 

জর! | | 

সঙজ্ষুভিত-সাঁগর-কলোল-ঘম 

'অকন্মাৎৎ কেন এ বোৌদনধবনি £ 

একি! 

বানী কেন সংজ্ঞাহীন £ 

হায়! হায়! 

শিবলিঙ্গ চর্ণীভূত কিবা হেতু ? 
পাজি! বাজি ! 

কি হেতু এভাব তব? 

বোনীকে গুশ্বশ্াা করণ ১ 

মহাছেবী। সের্গাপনোদনাস্তে) 

মভারাজ ! মহারাজ £ 

ঘটিয়াছে সর্বনাশ, 

সদাট্ব ত্যজিল তোমারে । 

ঘচহ্বিতে, 

লিঙ্গভেদি বাহিরিয়! প্রভু 

হরিছ্েষ হেতু, 

তোমা নিন্দয় অপার? 

হয়েছেন অস্তদ্ধান । 

প্রাণেশখর £ 



| 

দ্বিতীয় অঙ্ক। ৮৭ 

মহাভয় হইয়াছে মনে ; 

তেই কহি; 

কঞ্চপদে লহগে শরণ, 

নারায়ণ কঙ্রূপে 

হয়েছেন অবতীণ, 

ধর্সমরাজ্য করিতে স্থাপন, 

বিনাশ গাপিগণে। 

মহারাজ! 

শুনভ হলের সুখে, 

কৰঃ তাঁর আরাধ্য দেবত। । 

তবে কিব। লজ্জা মৌসবার, 

"দবা৭ লইতে তার পদে £ 

ধরি পার, 

হরি নেন্দা না আন ও মুখে আর : 

কি লইব শরণ, 

গোপঅন্ন ভোলী গোপালের পদে 

তুচ্ছ প্রাণ রক্ষা হেতু? 

শোন বাণ! 

চন্দ্র, সূর্ধা হয় যদ কঙ্গচাত, 

বিচলিত হর মেরুগণ, 

তথাপি প্রতিজ্ঞ মম, না হবে অন্তথা 

যে হ্রাস 



৯৮৮ রাজসুয় । 
০ ০ 2৯ পি কি, পপ হর জরি 

মোর ভরে মথুরা ত্যজিয়া, 

লয়েছে আঙশয, 

রৈবতক গিন্রিমাবঝে» 

হেন কাপুকুষে, 

ঈশ্বরত্ব কেমনে আরোপি ? 

ছলে করি কখশে নিধন, 

যবে 

হয়েছিল বাজ সিংহাসনে তার, 

একবার না স্মবিল নন্দ যশোদারে 

কহ মোরে, 

এহেন নি র কে আছে এ ধরাধাসে ; 

দেখ রাণে! 

ফাটে বুক অ.স্তপ্রাপ্ডি- দশ! হেরি । 

আাঁজ্োখবী কন্তাগণ, 

ভিখা'রণী হ'লে! ভার হেতু । 

মাঁতুলানী বল 

ভয় ভন্ভি না হইল তার । 

হেন হরাচরে, 

কি হেতু ব1 ই্টদেব ৰলেন শফর। 

আশুতোষ তিনি, 

নাহি জান 

কি কৌশলে ভুলায়েছে তাকে । 
কি সত্য বানী, 



ছিতীয় অন্ক। ৮৯১ 
্বিসিস িপি্স শ 

হলে, বলে, কলে কি কৌশলে, 

পারি যে প্রকারে, 

ছরাচারে, 

অবশ্য করিব নাশ। 

এই হেতু শিব যদ ভাজেন আগারে, 
তথাপিও নাছ ঘরে ভব | 
সহআাক্ষ সহ যদ দেবভামখ্ডলী, 

হ'ল ভাসি সহ'ন তাঁহধাব, 

তথা(প বধিব কারে: 

ধক কি কখ, 

য'দ শুলী পশেন সম, 

রূক্ষবারে সেহ পাপাধনে, 

তথাপিও নাহ ডি। 

র/ঙজবংণে, 

ক্ষত্রকুলে জন্ম আমার, 

সাংধতে ক্গত্রয় ধন্, 

হলে প্রয়োছন 

ধপাণ দিব হানসিতে হাসিতে । 

সম্মুখ সংগ্রামে হলে দেহক্ষয়, 

লভিব অঙ্জন় স্ব! 

হের বাছুদয় মম 

যাঁভে, 

ধ্রমেক্ষ লা তরে টান। 



তি 

জাগি মি 

মহাদেবী। 

হব | 

রাজসুয় ৷ 
৯ পি উপ বাসা বহি স্টপ শি 

ক্ষুদ্রজীবা গোপের কুমার, 

চুণ হবে দেহ তাব্র, 

ঘভুজ প্রহারে । 

ক্ষান্ত হও রাণি ! 

ফরি যন্ঞ সমাপন, 

দ'স্ব মে নরাধমে । 

মহান । 
যত বল ভা, 

প্রাণে মন বৈদ্য নাহ মানে | 
মহা বিচন্দণ ভুঙি, 
সন্দ শাস্ত্রে পাশ্ত : 

নাহি জান, 
কে সাহনে শিনবাকা কর অবহেলা ? 

বুঝেন নিশ্চয়, 

ভাক্ষয়াছে কপাল আমাখ 

তব মুখে ছেল কথা আলি, 

খড় ব্যথা «হনে । 

বীরাঙ্গনা, - নদ শিখনী ভুরি, 

ভীক্ু জনে - বালী সাজে কি ভোমাতে ? 

ধৈর্য ধর, 

উচ্চ আশ 



দ্বিতীয় অঙ্ক ৯৬. 

বিহ্বল হইতে ভুমি, 
সর্ধ কার্য নু হবে। 

তেই কহি, 

বৃথা অমঙ্গল চিন্তা কর পরিহার । 

বহু লোক আছে দম প্রতীক্ষায়, 

যাই আম রাজ সভাতলে । 

জেরাসন্ধের প্রস্থান |) 

“দেধবাধী) 

হবিছেষী পাপিষ্ঠের পতন নিশ্চম, 

কুকর্তের প্রতিফল ফলবে হার 

মহাদেবী। 

শুন শুন অশরীরী-বাণী, 

এবে বুঝি নিশ্চয়, 

সর্বনাশ ঘটবে অচিবে । 

দেব-দেব মহাদেব ! 

যদিও বিসুখ তুমি, 

একিক্করী ডাকিবে তোমার) 

যতদিন দেহে রবে প্রাণ । 



ভীন 

কৃ 

তৃতীয় অঙ্ক । 
প্রথম গর্ভাঙ্ | 

চৈভ্যরথ__শিরিপথ। 

শী ইস 'অজ্জুন 'ও ভীমের প্রবেশ | 

কহ কষ? ! 

কোন | প্র ০ কোন্ স্থান করি অতিক্র্ 

[া,নন্ত এদেশে ? ৃ 

কহ মোরে, 

কতদুর গিরি ব্রজপুর ? 

পুজনীয় মধাম পাঁগুব। 

কুরুদেশ করি পরিত্যাগ 

কৌরব জাঙ্গাল ভেদি, ূ্ 

রমণীয় পদ্ম সরে 

নান দান করি, 

সেই দিন, 



অজ্জুন। 

ভূতীয় অঙ্ক । ৯৩ 

তথ মোরা লভিনু বিশ্রাম । 

পরে, 
গগডকী ও সঙগানীরা, 

পার্বতীয় নদীচয়, 
অতিক্রম করি, 

বিশাল কোশল দেশে হ'নু উপনীত । 

মনোরমা, 

সবরখু-তটিনী, দর্পণের প্রায়, 

(কা শলের প্রান্ত-বাহী, 

বহিতেছে কুল কুল রবে। 

ভার পর, 

ভতরিয়। চর্মতী নদী, 

তিন দিন করিন্ু এবাস, 

বিখ্যাত মিথিল1 দেশ । 

গত কল্য, 

পুণ্যতোয়! ভাগীর্থী করি অতিক্রম, 
সগধের প্রান্তভাগে, 

আইন্ক আমরা। 

কহ সখে ! 

কই সেই পঞ্চগিরি ? 

যাহে, 

গিরিব্জ রক্ষিত তত, 

স্থদুঢ় প্রাচীর সম ? 



নী 
০৯০ রি এরি জি পপ সা আর বা 

কক । 

বাজসুয । 
২ এইজ বি এস্ছএস

পত আন স্টপ আজ পা পাশ শীগি শা তন শ
িলা পন ৬ এসসি, ভা, উই এ সমিতি কো তা পদ শা এ পিপি পদ তা 

হের সত্পে ! 

উচ্চ শৃঙ্গাঘ্িত 

এই ছেই পঞ্চ নহাইশল | 

মগপ বক্ষেত বেই বির শসা লে 

মুনাভর, 

গন্ধপ্র্ণ কুজম কাননে, 

তত এ ছিলি পঞ্চ । 

স্বাসে ভাহার, 

পপ মন হক আনমোদিত ও 

'লনলীয় উপলন সুদ, 

কাঁমিছন প্রিয় আঅন্তি ॥ 

ওই স্থানে নহখি গৌতম, 

উিনরী শুদ্রাণী গঞ্ডেতে, 

কাক্ষিহাণ আদি পুলে 

কলেশ্ছল লাভ । 

ওই দেখ মহীক্ষহগণ, 

লও শি 

“কনা শেভা পাইন্ডেছে আশ্রম নিকটে 

শুনেয়াছি, 

বৃহালোক আসে, 

এই গৌতম আমে তীর্থ সন্দর্শলে ॥ 

্াঁশমের অন্যদিকে, 

অখছে ছুই মহানাগ , 



তৃতীয় অঙ্ক । ৯৫ 
রঙ সি রস এছ, জজ সম সপ দি ই সপ সম জি পরি চস শা তি ০৮ ৯০ সন্ধা পিছত শি ক আর এক ৬ ০৭, ক আট এ? ই রিউর 

শত্রবাপা অর্বৃদ নামেতে। 

এই ছুই মহাসর্প রয়েছে প্রহরী, 
গিরঘার রক্ষা তরে। 

কেহ যদি, শত্রভাৰে আসে এই দ্বারে, 

ভুজঙ্গ কবলে তথনি হারায় প্রাণ । 

বৈহার, বরাহ, 

চৈত্যক, বুষভ, আর খষি গিরি, 

গজ বিরল বজ্তরনাদে করিবে গর্জন ; 

গরাসন্ধ-রিপু হেরি। 

পর্বতের সান্গদেশে নগর তোবণে, 

আছে তথ। তিন গোটা ভেরী 

রপু দল দেখি, 

প্লহণখব্দে ভেরীত্রয় করিবে গঞ্জন, 

গতকিতে অরাসন্ধে। 

ঠেই পার্থ, 

জরাসন্ধ অজেয় জগতে । 

কহ সথে ! 

গিরিশৃক্ষ গর্জে কিবা হেতু ? 
মার, 

ভেরীক্রয় নিনাদে বা কি কারণ ঃ 

গুন কহি অস্ভুত কখন, 



রাজসুয় । 
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বাঙ্জা বুহদ্রথ শুনিল! নারদমুখে; 

জন্সে শক পুল্রতীর আভ্ডেদ্য হইবে । 

কিন্তু যেই জন, 

জন্মসন অগ্ধ অঙ্গ ফেল্লাইবে চি 

তখনি মরিবে ভ্বা করে। 

তেই, 

মহারাজ বুহজণথ, 

কঠোর তপক্ত। কৰি, 

মহাদেবে কিসে সাক্ষাত, 

ধাচে বর পুজ্রের কল্যাণ আশে 

শিব বরে, 

স্বরূপে অকআ্াভিদ্য জর্গ ভালু ! 

তেই, 
গঞ্জে গিবিশ্ সতকিত্তে নরাধপে। 

এক দন, 

খষভ নামেতে দেত্য, 

খআক্রমিল সগধ নগর ; 

মহাবীর বুহদ্রথ, 

স্বন্্যুদ্ধে আহ্বানে তাহারে, 

তীক্ষ বাণাঘাতে প্রেরিলা কতাস্তপুরে 
তার চম্ম দির, 

এ অপুর্ব ভেবীজন্গ হচ্গেছে নিম্মিত | 

শিব বরে, | 



শি নি শি আও শত এিএগি লা লি এসি 5 স্টিকি লি ০ এটি লিপ এ নি ৪ এক জে একি এ স্তন পা লী নং নি 

কক । 

তৃতীয় অঙ্ক । ৯৭ 

গিবিশ্ঙঈগসম গঞ্জে ওই ভেরীত্রয়। 

নগর তোরণে করিতে প্রবেশ, 

এই পথ বিনা নাহি অন্য দ্বার ! 

গিবিশৃকষ, লাগছয়, 

ভেরীত্রয় আর 

না বিনাশি ছন্মবেশে প্রবেশ কঠিন 

কহ এব যুক্তি কিবা? 

নাহি চিত্ত পর্বতের তরে, 

বনজ মুষ্ট্যাথাতে,, 

উপাঁড়িৰ গিরিশ | 

সর হ'তে শবতেদী বাণে,, 

ছেদিব সে ভেগীত্রয় । 

গরুড় ম্মরণে, 

ধাগছয় নিবারিব আঙি। 

পর্বত তোরণ ল'ভ্ব, 

গ্বেশি নগরে । 

ল। পশিব রাজগৃহে পুরদ্ব!র দিয়া, 

চল এবে গিরপৃষ্ঠে করি আরোহণ । 

(তিনজনে পর্বতোখরি আরোহণ ।) 

হের ওই অন্রভেদি-পঞ্চ-গিরি- চূড়া, 



+১৮ 

ভাম । 

ব্অজ্ভুন 
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ভীম রবে এখন গঞ্জিবে। 

কর শ্ীত্ব ইহার উপায়। 

অেগ্রসর হইয়া) 

নাহি ভগ্ন, 
২০ই বজ্ত মুষ্ট্যাঘাতে 

গিরিশৃঙ্গ এখনি করিব চুর । 
ভোৌমের পর্বতের চুড়ীর নিকট গমন 

ও পর্বতের চুড়াভাস্তর হইতে গঞ্জন) 

সহ অগ্রজ 
মা কর বিলম্ব আর 

সাহুবলে উপাড় পর্বত শঙ্গ। 

ভৌমের সবলে পর্বতের পঞ্চচুড়' 

ভৎপাটন ও. নিম্নে নিক্ষেপ 1) 

নধাম পাব । 

কপায় তোমার, 

এক বির নির্ধিগ্গে কিচু অতিক্রম ॥ 

ধন্ত তব বান্ছবল : 

এবে জানিন্চ নিশ্চয়, 

ভব করে জরাসন্ধ হইবে নিহত 3 

নিরাপদে র+ঃজসুম্ন হবে সম্পাদন | 



অজ্জুন । 

ক । 

গরুড়। 

তি 2 তৃতীয় মঙ্ক 

হের সথে ! 

মহাসর্প ছয়, 

গগন বাঁপিনী-ফণ। করিয়া বিস্তার, 

বা'দভান্তে আসিতেছে গ্রামিতে মোদের । 
উঠ । 

শ্বাসে দেন ঝড় বছে। 

অগ্মকণ! যেন হতেছে নির্গত, 
য়ন অপীক্ষ ভাতে; 

হী কর ইহার উপায়: 

নাহ শঙ্কা; 

প্লাইবে নাগছয় গরুড় দর্শতে 

(কোথা ওহে বিনতানন্গন ! 

লীঘ্ব আস দেখা দও, চৈত্যগিরি মাঝে । 

(শন হ'তে হুহুস্কার শবে গরুড়ের আবিভাব, 

এবং নাগহয়ের পাভালে প্রবেশ 1) 

হের কৃ! 

মাগদয় প্রবেশে পাঁডালপুন্ে ! 

দয়ামশ ভান্তুর জ'বন ! 

কিব! কার্য হেতু, 

ল্ররলে দাসেরে হেখ। ? 



ক্ষণ । 

গকড় । 

জ্জন | 

ফী । 

ভীম । 

রাজসুয় | 
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বৈনতেয় ! 
কাধ্য মম হইয়াছে সমাধান + 
নিজ কাধ্যে যাও তুমি এবে । 

প্রণিপাতভ ও পদে তোমার । 

(প্রস্থান) 

পুগুরীকাঁক্ষ ! 

কপায় তোমার, নিক্ষণ্টকে 

ছুই বাধা করিক্পাহি অতিত্রষ ও 
বাহাঁর সহায় তুমি, 

অসাধ্য তাহার কছু নাহ ভ্রিলঃসাঁবে। 

ধনভয় ! 

ধবল পর্ধত সম হের ওই ভেরী ত্রয়, 

খ.বলদ্ে করহ ছেদন, 

শন্দভেদী-বাণ এড়ি ॥ 

(অজ্জুন কর্তৃক ভের্নী ছেদন? 

ওহে সব্ধ বিক্র বিনাশন ! 

তোমার কপার, 

সর্ব বিশ্ন হ'লে দূর । 



ছে গু ৬ তৃতীয় অন্ক । 
8 চপ বের 

চল, এখনি নগরে পশি, 

জরাসন্ধে আহ্বাঁনি সমরে, 

শিরঃ চুণ করি তার! 

কহ্ কৃষঃ 

কতদুর মগধ নগর? 

স্থির হও মহাবীর ! 

কুদ্াটিকা মম, 

নিয়ে ওই দেখাঁযায় গিরি ব্রজগুর | 

অতি মনোহর সে নগর, 

ইন্দ্র ভুবন যথা । 

ধন ধান্তে গুরিত সর্ন্ধদ! | 

প্রজাগণ, 

উপজ্রব হীন, 

মহাজুৰে কষে বাস। 

চল সবে, 

ধীরে ধীরে গিরি অবরোছি। 

কিন্ত, 

মোদ্ধ, বেশে অন্্ শত লয়ে, 

বাহিরিলে রাজপথে ; 

সন্দেহ করিবে সবে। 

বিশেষতঃ 



শা শপ জজ সি 

৯৩২. রাজসুয় | 
রি এক শত ৮ ৯১ সপ আজ বি বল পর সন প্লান্ট পরজ্বিা ব্রি বল্ল লি জান পিল জা সর 

একমাত্র ছজগণ, 

পারে প্রৰোশতে বজ্ঞ সভাতলে । 

নগরের প্রাস্তভাগে, 

বেশ ভঁষ! ভ্য।ভ, 

লাতক ত্রাঙ্গণ বেশে, পাশৰ নগলে। 

(ভামাঞ্ছুন সহ ৪ কৃষের প্রস্থান, 



দ্বিতীয় গর্ভান্ব 

বাঁজপথ । 

(নাগরিকগণের প্রবেশ 1) 

কিহে ভাই! াঙ্জবাড়ী গিয়েছিলে নাকি বল আন্ত 
ভাঁড়াতাড়ি কো যাচ্ছ £ ঈড়াওন। একটু । 

আর সাই! ক্ষণ দাড়াৰ ? পা ছাখানাত আর মাডিএ 

নয়, হেটে হেটে অবশ হ'লো। 

এত হাটিলে কোথায় ৯ 

হাটব আর কোণথীয়,শিয়েছিলেম রাজবাড়ী যজ্িি দেখছে । 
আরে ভাই, ফে লোক, মুহ্র্ধ কাল টেকা যায়না । ভিত 

ছুকৃতে অনেক চেষ্টা কর্লুম, ঘেমে ঘেদে ভুলচর হ+য়ে 

সইকালুম । অর কিছুকাল থাকুলে, পৈত্রিক শ্রীণট। 

হারিয়ে ছিলুম আর কি ! 

আরে ভাই ! গুনলুম যজ্ঞে আহুত্তি দেবার আগেনাকি 
মহারাজ যে সকঙগ রাজাদের বন্দী করে এনেফেন, 

ভ্ভাদের নলি দেবেন ? 



১৪৪ রাজসুয়। 

ছিঃ না: । 

আরে ভাই ! কেজানে রাজ রাজরার কাণ্ড, এ'দের সবই 

উদ্টো। ঠাকুর পুজার পূর্বে ছাগ্, মোষ, বলি হোত, 
এখন হবে নরবলি। আরভাই দেখ কি? আমরাও এখন 

ছাগ, মোষের দলে পড়লুম । কখন আবার আমাদেরইঝা 
ব'লদেয় ! 

প্রঃ নাঃ । 

আরে দুরু, আমরা কি ছাগ্ মোষ? 
দঃ না: । 

আগে ছিলুম্না বটে ! কিন্ত এখন হচ্চি। 
'লিঃ নাও। ্ 

কিরকম? 

ছিঃ নঃ। 

আর রকম কি? এ রাঝ্রাগুলিকে দিয়েও কি ছার 

উদাহরণ পাচ্ছন! ? আর মহাবাজ __--- 

6.2 রঃ । 

£সভয়ে) আরে চুপ চুপ্ রাজাকে ওকথা বলনা ? রাজ 

কর্ম্মচারি-গণ, কেউ গুনলে বিপদ ঘট বে। 

(জনৈক রাজ কর্মচারী সহিত ঘোবষধন্ত্ বাদকের প্রবেশ, এধং 

তৎ পশ্চাৎ অন্তান্ত লোকের প্রবেশ) 

রাজ কম্ম্চারী | 

গুন সবে রাঙ্গার আদেশ। | 

মহারাজ, ] 



তৃতীয় অন্ধ । ১৩৫ 
গীত শালা শা দি লেসন বিস্তার প্হািজ্গছ ৬৩ আস্ত ভি সী ও ছি তা শী উসিরাহরাত এ টি ৮৪৯১ 

শৈব যজ্ে হ'য়েছেন ব্রতী ) 

ব্বাজাস্তিত যাবতীয়, 

নর নারী, 

হও মত্ত, এ ভৎসবে সপ্তাহের তবে । 

যজ্ঞ গৃহে 

ব্রাহ্মণ বাতীত, 

অন্যজাতি প্রবেশ নিষেধ । 

অন্তজাতি যদ কেহ প্রবেশে তথায়, 

বাজাজ্ঞার, 

প্রাণদণ্ড হইবে তাহার । 

পুনঃ পুনঃ ঘোষযস্ত্রাধাত করিতে করিতে কর্মচারীসহ 

বাদকের প্রস্থান) 

১ম নাঃ। 

আরে ভাই! গুনলেত রাজাক্তা কি! ষজ্ঞস্থলে বামুন 
বাতীত, অন্তঙ্গাতি যেতে পার্বেনা ; গেলে রাজ! তাৰ 

মাথাটি কাট বেন। 
হয় নাঃ 

ভ1 ভাই ! আর শুনেইবা কি হবে? আর দেখেইবা কি 

হবে? এরূপ গৃষ্টিছাড়া কন্ধ যে সম্পন্ন হয়, এরূপ ₹ 

বোধ হয় না। চল, এখন আর দাড়িয়ে লাভ কি? 

১ম নাঃ। রি 

হ*য1 চল, যাওয়। যাক । 

ডেভয়ের প্রস্থান) 



ভি 55-ি22 
(নেপথ্যে মীল! চন্দন বিক্রেতা) 

চাই ফুলের মাল! চাই, ভাল ভাল সুগন্ধি ফুল ও চন্দন চাঁউ 

(প্রবেশ) 

মাল! চন্দন বিক্রেত। £ 

চাই হরেক বকম ন্ুগন্ধ ফুলের মালাচাই, চন্দন চাই , 

শ্বগত) সারাদিন হেঁটে হেটে একটা পরসাও পেলেই 

ব!। রাচ্গার বাড়ী বজ্ি হচ্ছে, কত লো আস্ছে,যা ৪, 

ভাধপুম দু'টো! ভাল খদেব পাব; কই, তা, হ'ল কষ্ট * 

যাঁর যেয়ি অদদষ্টি, তার তেরি হয়। দুর হক গেছাই, 

আর নিছে ঘুরে ঘুরে লাভ কিঃ দেখে এ পাড়ায় খনুদ্দণ 

জোটে কিনা? উচ্চৈশ্বরে) চাই ফুলের মাল', চা 

ফোটা ফুল চা, চন্দন চাই । 

(অর দিকদ্দরা ন্লাতক ব্রাঙ্গণ বেশে শীকৃষ্চ ও ভীনাক্ুনের 

প্রবেশ) 

মাঃ চ: বিঃ। . 

ও ঠাকুর রো ! তোষর! ফুল চন্দন পড়যে ? এস, ততোষা- 

দেব পড়িয়েদ। শভ্রোকৃঞ্খের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া 

আহা ঠাকুর ! তুমি কেগা? এমন ন্ধপতত আর আমে 
কখনও দেখিনাই । 'আহা চোক জুড়ল। এস ঠাকুর ' 
আগে ভোনায় মালা পড়য়ে দি। 

তক এবং ভীমাজ্জনকে নাল! পড়াইতে অগ্রসর হন । ) 

লক 

ওকে মালাকর ! 



তৃতীয় অঙ্ক । ১০৭ 
শু চাবি রর রব এর একি ন্ 

দরিদ্র তাঙ্গণ মোরা । 

'লাহিধুন 

কেমনে লইব তব কুন্থম চন্দন ? 
তা: 52, বিঃ। 

আকুৰ | 

আমার বোধ হচ্ছে, তুমি কখনও সামান্ত বাসুনন€ ; 

নিশ্চয়ই কোন ছন্পবেণী দেবতা । আঁমি ঢের ঢের বাঁমুন 
দেখেছি, কিন্ত তোমার মত বামুন কখনও দেখিনি ॥ 

(ষোরা হইতে একছড়া বৃহৎ মালা লইয়া) এই মাল! 

খাঁছট! আঁমি বেচবনা, মনে ভেবেছি, বাড়ীগিয়ে ওই 
খাল! দিয়ে শালগ্রাম ঠাকুরকে সাজাব 7 তা যা হ'ক 

গ্াঞ্জ তোমাকে দেখে আমার যেন ইচ্ছে হচ্ছে, তোমাকে 

গই মালাদিয়ে সাঁজালে, আমার ঠাকুর সাজাবার ফল 
ছবে। আমি তোমাদের নিকট এর দাম চাঠনে; কিন্তু 

জমার এই প্রার্থনা যে, আমি নিজছাতে তোমাদের 

সাজিয়ে দোবো। 

কর পূণ তব অভিলাষ । 
(মালাকর কর্তৃক সজ্জীভূত হুওন) 

হাঃ, চ:১ বিঃ। 

আর | 

আহা ঠাকুর! আছ আসার নয়ন সার্থক হ'ল--কে 

তোমরা পরিচয় দাও । 

দীন হীন ত্রাঙ্গণ আমরা, 

কাসিয়াছি, পো বন্ধ দরশন আশে । 



১০৮ তৃতীয় অন্ক। 

ম!ঃ, চ: বিঃ । 0. 

ঠাকুন ! যাই বলুন! আমার কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছেন]! 

নিশ্চরই ভোমরা কোন ছদ্মবেশ। মভাপুক্ হবে | যা? হাক 

এ অধন্কে মনে রেখ । 
্ 
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আঁ;র৭ | 
জন্ম, সুকা, জরা, বাধ হীন, 

বৈকুগ নগরে, 

হবে অস্কে চির বাস তব। 

(মালা চন্দন বিক্রুভার প্রস্থান, 

অন্ন । ও 
ধন্ঠ ডুই মাছাক্কর ' 
প্রশ্নে যেই অঙ্গ, 

মহাদেব শ্বশান বিহারী, 

নে পূতশদীর, 

অনারসে হ'ল ভোর লাভ। 

সাথক জনম তোর। 

ওহে ভক্জ-বাঞ। বলত । 

নানা মতে, 

ভক্তের বালন। পূর্ণ কর দিবা নিশি । 
(জনৈক রাজ দাতের প্র বেশ), 

স্ৃত। 
রাজ দরশন আশে, ূ 

থাক যদ কোন ছি, 



রাজপুর 

চল মোর সাথে, 

পাঞ্ অর্ঘ্য দিয! রাত 

পুিবে ভাহাজে । 

পীর়াকি। 

পিগ্রনোরা তিন ভন, 

যক্ুপর হ ০৩, 

আংসয়।'ছ রা দষ্তাফলে । 

দু! 

চল বরা, 

বিলছ্ধে নাছিক ফল। 

(সন্ধুণর প্রস্থান। 

৪৬৪ 
১:৯৪ 



তৃতীয় গপ্তন্ক। 

কারাগার। 

শৃঙ্থলাবন্ধ রাজঞ* 

পক বাজ! 

ঘীয় বিধি ! 

ঞত ছিল ললাটে লিখন 

ধাজকুলে জলাল' যে, 

এাছি বদ্ধ কারাগারে, 

স্বশিত তস্কর সম। 

ধিক ধিকৃ, 

কেন আছি প্রাণধরে ! 

হেন ঘ্বণিত জীবন 

রক্ষা চেয়ে, মৃত ভাল শভগ্চাণ। 

ওছে জনাদ্ধন ! 

বিপদ বারণ! 

চিরদিন সেবিয়ে তোমাকে 

শেষে হ'ল হেন দপ।? 

শুনিয়াছি খধিসুখে, 



রাঁজসুয | ৬১১১ 

সেবক বসল তু'ম; 

কেন তবে, তব্দাস, 

এতকষ্ট সহে দিবা নিশি? 

সর্লাশগ্র্যযামী তুমি, 

সক'ল জানি'হু দেব! 

কার। হায়। 

ফাটে বুক, 

ধবে মনে হয়, 

প্রাণ সম পুত্র কত! মাপ এটি 

সাপবী সতী গ্রেক্সীর আপ্রধারা। 

ষাদ্য মোর, 

হয়েছে শ্মশান । 

প্রদ্দাগণ দীন প্রায়, 

ফি'রতেছে দেশে দেশে । 

হায়! 

কেনন। তাজিস্থ প্রাণ রণক্ষেত্র মাঝে, 
রশ ক্ষয় সম; 

ত1 হ'লে কি, 

এত ক্লেশ সহ দিবা নিশে ? 

একদনে ফুরাইত সব। 

| 
হার ভ্রাতঃ ! 

গুনি এ বিলাপ তব, 



8 ১৮: %/ 

ভূতীযর় অঙ্ক । 

গুর্বস্থতি জাগিছে আমার । 

পুড়িছে পরাণ ভুষানল সম। 

হযে পাপী, 

আক্রমিল রাজা মোর, 

ধ্রীর দর্পে 

ইৈম্চগণলহ বিযুখেনু 

অবাসদ্ধে সমর প্রাঙ্গনে । 

কিন্ত আকাশের তারা সঙ্গ, 

গণ্য সেনানীসহ, 
ক্সক্রংমল পুনঃ মোবে। 

মন বীর নৈম্তগণ, 

একে এতে প্রানদেল । 

বচ্ছতর শক্র £নহ্য করিয়। সংহাব. 

স্বাধীনত! রক্ষা তবে । 

অপ্ব,নিধি মাঝে যথা, 

বুদ্ধ মিলাক়, 

সেইক্দপ বীর সৈন্যগণ, 

ক্রমে ক্রমে হ'ল লয় ক্র সিদ্ধ সাঝে 

পঙ্গ পাল সম, 
বিপক্ষ বাহনী বেক আমারে । 

প্রাণ উপেক্ষেয়া, 

ঘপ্প! শক্তি করিম্থ সংগ্রাম । 

বুতিধারা সম, 



-ঘ বনজ! ! 

রাজলুয়। 

আগত অন শক্জ, 

গড়িতে লাগিল সদা। চতুন্দিক হতে । 
»ংজ্ঞা শুন্য হয়ে, 

আম পড়িনু স্তন্দনে। 

কতক্ষণ, 

এইভাবে আাছিনু অজ্ঞান, নাহি জানি 1 

চেতনা লভিয়! দেখি, 

বদ্ধ আছি কারাগারে । 

নাহি জানি, 

কতদিন নারায়ণ দিবেন যান! | 

হে মধুহ্দন ! 
কর যেব! আছে তব মনে। 

হবে ছু ধররিল আমার, 

ছৃস্তে তৃণ করি, 

চাহিলাম প্রাণভিক্ষা । 

ক্ধাতুর হিংস্র জন সস, 

না শুনিল কাতরোক্ি যম । 

কঠিন শুঘলে করিয়া বন্ধন, 
বদ্ধকরি, রাখিহাছে কারাগৃছে। 

তদবধি, 

কি অসহ্য ক সন্ছতেছি দিবা নিশি 

ভুব' ভোগী, 
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ভুতীম্ অন্য! 
শি সপ শ স২৯৭ ৯ স্পা 5 সত হত সপ হত আর সত সই সর উল বার্ড প্রন শহর "সভার এলি 

জান্তা তোমরা । 

অন্মেছি ক্ষত্রিরকুলে, 

ছাজ্জ কাপুকুষ সন, 
লনীরবেভে সহিতেহ্ছি অন্যাভার । 

কিবা ভাগ্য বিপধনে । 

ন। হন খ্গুন কভু ললাট গ্রিখন । 

গু বাড । 

কারাধ্যক্ষ মুখে কিন শ্রখশ, 
শব যজ্ঞ, 

বলে দিবে মো” সবারে । 

হাঁক ! হায় ! 

জন্মে রাজ কুলে, 

ছাগ পশু সম হইব হেত ! 
এভছিল অদুষ্টে লিন! 

পণ বাবে ক্ষতি নাই, 

বরং 

সুতা ভূলে এ বাশনং হ'তে? 

কিন্ত 

নব ছঃথ তে হোলি মলে, 

বিদেশে আঅরাত ক'রে, 

পশুবত হহব নিহত 

কান হান! 

ফেননা মরেনছু আন জননী আহহ ? 



ততীয় অঙ্ক । ১১৫ 
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কিন্বা রণক্ষেত্রে 
কেন নাহি করিম শয়ন ? 
ভাহ। হ'লে, হেন গ্লানিকর 

গুতা মম না ঘটিত কত । 

রে পাপায্মা জগানন্ধ ! 

থাকে যদ ধর্ম, তবে, 

কুকর্মের প্রতিকশ পাইবি অরে । 

যবে তোঁর ভ্ইবে পম, 

গোদের প্রেশ্তায্মাগণ 

হয় যেন সুখী 

হেরি তোর উৎকট ষাতনা। 

ভগবন ৷ 
এই মাত্র বাপন! পুরাও | 

(বেত্রহন্তে কারাধ্যক্ষ ও অহচরগণের গ্রবেণ। 

ক্ারাধ্যঞ্। 

ক, আজ দেখি কারাগারে বড় কথা বার্ডা, আমোদ 

'আহলাদ চলছে! আর কতক্ষণ বা বাঁচবে, পর্বের 
সঙ্গে একটু কথা কয়ে লও । 

১ম রাজা । 

যেআমোদে আছি মোর, 

অন্তর্ধযার্মী জানেন সকল, 

শোন কারাধাক্ষ ! 

একবার, মোদের এ দুঃখ কথা) 

১১ 



১১৬ রাজসুয় । 
এসি ০৬ এস এ কাকা এপ পপি নি এজি, পণ ০ 

পার কি, জানাতে রাজার গোচর ? 

হে, 

সঙ্গে করি ল'য়ে যাঁও যদি, 
জানাইয়া এ দুঃখ বারতা, 

পদে ধরি, 

চাহিব পরাণ ভিক্ষা! । 

কারাধাক্ষ। 

উঃ! বেটার কিম্পর্ধা! আমি ওর সাত পুরুষের 

চাঁকর কিনা, তাঁই সঙ্গে ক'রে ও'কে রাজার কাছে নিয়ে 

যাব! ভোরা বেটার মর্লি কি ব'চলি তাতে আমার 

কিরে 2 হু, তোদের তে ছাড়তেই এনেছে, তোদের 

ছাড়লে, মহারাজ, শিব্যজ্ঞে বলি দেবেন কাদের রে? 

হয় যাজা। 

যমদুত, নহে কতু দয়াধান, 

এত দিনে, 

যন্ত্রণার হ'বে অবনান। 

ফারাধাক্ষ। 

এখন চল্ চল্, বলির সময় প্রীয় হ'য়ে এল ; আমাণে 

আবার তোদের বুঝিয়ে দিতে হ'বে। 

১ম রাজা । 

ক্ষণেক বিলম্ব কর, 

জন্মের মতন, . 

ডেকে লই ই& দেবে? 



তৃতীয় অঙ্ক । ১১৭ 
(শিপ 

কারাধ্যক্ষ। 

আরে ইষ্টিঘেব ফিট্টিদেব ডেকে ফেকে আর কাজ নাই, 
চল এখন। 

(অন্ুচরগণের প্রতি) 

ওরে! এদের উঠাত। 

অনুচরগণ | 

ব্াজগণকে আকর্ষণ পুর্বাক) 

আরে ওঠ, চল্ চল্। 

(পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ) 

কৈ মশাই, এরাত উঠে না। 

কারাধাক্ষ। 

কি! ওঠেন! ? আচ্ছা ক'রে বেত লাগাও । 

 (অনুচরগণ কর্তৃক রাজগণের পৃষ্ঠে পুনঃ পুনঃ বেত্রাঘাত) 

বাজগণ । 

অহোঃ, অহে12 ! 

প্রাগ যাক, প্রাণ যায়, 

হরি ! হরি ! কোথা তুমি ! 

রুক্ষ! কর দয়াময় । 

(বাজগণকে সবলে আকর্ষণ কৰি! লইয়া সকলের প্রস্থান) 



চতুর্থ গর্ভান্ক | 
য্ভসভা । 

জর্ণসগ্ধ, সহদেখ, মন্ত্রী, সেনানায়কগণ, সভামদগণ, যা ক 

ত্রাঙ্গণগণ যজ্ঞে নিবুক্ত | 

সম্মুখে ধপ-কাষ্ে শৃঙ্খসাবদন্ধ রাজগণ । 

১ম রাঙ্গণ। 

রাজন 

মহারাজ ! 

শুত ভাগ্ন হয়েছে আগত 1 

এবে কর অনুমতি, 

বলি প্রদানের তরে । 

সারপর, পুণাহুতি করি শেষ. 

পর্থী পুল্র সনে, ; 

লইবে যজ্ঞের ভাগ; 

এই ষন্ত হ'লে সমাধান, 
আ্তমে অক্ষয় ন্বর্গে হইবে বদভি। 

সবে কর আয়োজন, 

বল প্রদানের তর়ে। 



তৃতীয় অঙ্ক । ১১৯ 
০০২ বুকে ভি 

স্ব ত্রাণ । 

মহারাঙ্গ ! 

বিপ্র মধ্যে অবশিছ নাহি কেহ, 

যজ্ঞভাগ করিতে গ্রহণ । 

২ম ব্রান্ধণ। 

ঝাজ্যের যতেক ছিজ, 

পাইয়াছে যক্ঞভাগ, 

অন্ত অন্ত নিনগ্রিত ব্রাঙ্ষণ মগুলী 

কিছু পুর্বে, 
পাদ্য অর্ধ্য মধু পন্ক' লভি, 

গিয়াছে বিশ্রাম স্থানে : 

এবে, 

ৰাধা নাঁহ দেখে বলিদানে । 

(রাজগণকে যৃপকাষ্ঠে ঘলির উপযোগী করিবার চেষ্ট। এবং 
অত্যন্ত কোলাহল ও মুন্যুছ বাদ্যধ্বনি! 

»ম রাঁজ।। 

রক্ষা কর, রক্ষা কর মহারাজ 

চাহি ভিক্ষা প্রাণ দান; 

সর্বশান্ত্রে পণ্ডিত তুমি, 

কীর্তি তব ঘোঁষে ত্রিভুবনে। 

নিরাশ্রয়ের রাঁজাই আশ্রয়; 
নিরাশ্রয় মোরা, করহ আশ্রয় দাদি। 

যুদ্ধেতে মোদের করি পরায়, 



১২ রাজস্ব ! 
০ শি শস্ট্িস্িত শে শা শী লি শী আর এপ লো পপর এত পা পরি জপ পি তর ও সা প্মাি দ জঞ শি সপ প্র | তা পচ শ ও 

গ্রহণ করেক্ত বালা ; 

তাই, ম্বৃভা সম অপমানে, 

সদা দে প্রাণ । 

এবে প্রাণনাশ করি, 
বল কিবা হবে লান £ 

বরথহংএ 

পদানত জনে ববে, 

মভাপাপ হইবে সঞ্চস্ব 

তেই নরনাথ ! 

প্রাণ দান কি 

লন্ভহ ব্সক্ষয় পুণ্য ॥ 

ব্য লাব্দা। 

নৃপবর ! 
রাজকুলে ক্ষভ্রবংশে লঙেছি জনন, 

স্কত্যুতে নাহিক ভর । 
কিজ্ঞ রাজা, 

প্রত যূপকান্ঠ মাঝে, 
নাহি কর শিরশ্ছেদ । 

পশুবৎ্ প্রাণভ্যাপে 

ক্ষয় নরক সোপ । 

করি যোড়পানি, 

দেহ অস্ত্র, রণক্ষেত্র মাঝে, 

প্রতি ছন্দী কে, 



শি 8৪ তৃতীয় অস্ক। ১ 
স্পল ছির তাল স্পলি্িযটি বা খু স্ সর পিচ হা "হা ৯ দি সম সর 

হয় যদ শিরশ্ছেদ, 

আত্ম! মোর, 

লভিবে অনস্ত স্বর্গ । 

বধ যর্দ বাসনা তোমার ; 

হেন মতে গ্রাণনাশ কর মোসবার 

জরাসন্ধ 

ক্ষত্রিদ্ন সম্তান ভোরা 

কেন ডর মরিবার তরে? 

সম্মুখ সংগ্রামে করি পরাজয়, 

এনে ই বান্ধন্বা 

কদ্রযজ্ঞে দিতে ব'লদান। 

দেব ভোগে দেহ পি, 

ষদি হয় পাত, 

স্বর্গ ভোগ হইবে নিশ্চিত। 

কোথা রে রক্ষক্গণ ! 

কর শীত্র বলে আয়োজন । 

জন বাজ । 

কোথা ওহে শ্রীমধু সদন ! 
অকালে ছুষ্টের করে হারাই জীবন : 

এতদিন তোমারে সেৰিয। 

শেষে হ'ল এই ফল! 

ছুষ্টের দমন তুমি, 

হুর্ধলের বল, 



১২২ 
শিপ আনা শি আস আস এলপি শা শিপ ৯ এএ সা সরি পতি এটিএন” এ, খাস শপ শ্ইিলা অপস্যনাতা সমন সস শপ শি লিট সম 

কাজসুফ । 

ক্বক্ষা কর দয়াময়! 

হমিতে পাপিষ্ঠগণ, 

ছুর্দোলের বক্ষা। হেতু 

কতবার অবতার কুলে গ্রহণ । 
অপার মন্িমা! ভব*- 

অঙ্গা-আদি দেবগণ, 

নাহ জানে -মহুমা তোনাল। 

ক্ষুদ্রমতি নর আমি, 

কেমনে বুঝিব অিন্ত্য শকতি ভব $ 

প্রহলাদের রক্ষা! হেতু, 
দেব নারায়ণ, 

ভীবণ নৃসিংহ মৃক্তি 

করিয়া ধারণ, 

দেবছেবী মহাপাপ হিরণ/ কশিপু.- 

নিধন করিল। প্রভে1। 

গুতে সেবক রঞ্জন £ 

সর্বশক্তি শ্বর'পন 

এঘথোর বিপদে, 

কর ত্রাণ ভবভয়হারী 1 

গুহে লিঙ্গরূপী সদাশিব £ 

শুনেছি খষের মুখে, 

হরি হর অভেদাঁজ্সা, 

যেই জন হরি পুজে” 



তৃতীয় অঙ্ক । ১২৪ 
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ভর তারে তুষ্ট স্মধিক। 

নিজ ভক্ত হ'তে 

স্নেহ তারে করেন ত্রিশূলী । 

মহাযোগী, মহেথর তুমি 
কর সদা শ্মশানে মশানে বাস, 

আহ নি!লপ্ত সর্বদা ; 

বে ভক্ত-রুক্কে, কেন এত ব1ছ গ্রভে! 

জানি দেল! 

হরিঘেষে-জন অভক্ত তোম'র । 

ভবে কেন বুঝতে ন। পারি, 

কেমনে গাভো ! 

তরি হীন বজ্ঞ তুমি করিবে গ্রহণ ? 

সর্বাফজ্ঞেধর হরি, 

ব্চিনে তাহার 

কোন যজ্ঞ কভু নাহি হয় সমাধান । 
ওহে দীন বন্ধো ! 

প্রাণ যায় রক্ষা কর অভাগা সম্তানে । 

€তাতক ব্রাঙ্গণ বেশে ই কৃষ্ণ ও ভীমাঞ্জুনের প্রবেশ) 

লীকুষঃ। 
অয় হক মহারাজ ! 

ম্বাতক ব্রাঙ্ণ মোরা 

আসিয়াছি বুত্র হ'তে, 
বাভিতে এ ফক্তভাগ । 



১২৪ 

জর]! 

শ্রীকষঃ। 

আর! 

০ 

রাজসুয় 
রস, রি তপন জন এ সই 

চপ 

ওহে ছ্বিজগণ । 

প্রণাম আমার করহ গ্রহণ ; 

পাদা, অর্থ মধুপকর্ণ লভি 
ক্ষণকাল করহ বিশ্রাম, 

বল অস্তে যজ্ঞভাগ লভিবে সত্ব! 

ওহে নৃপতি সম্তম ! 

ব্রহ্মচারী মোয়া! 

পাদ্য, অর্ধা, মধুপক না ক্গি গ্রহণ । 

ও ভীমাজ্ঞুনকে কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়।) 

০ক তোমরা ? 

ছদ্মবেশী বাল হয় অনুমান । 

মাতক ব্রাহ্মণগণ, 

কষতুনা ধারণ করে কুসুম চন্দন : 

তোমা তিন জনে, 

ধরেহ্ ্গাতক বেশ) 
দথচ, 

ক্ষত্রিয় লক্ষণে হেরি পুর্ণ সমুদয় 

ক্স লেখা গায়, 

ধনুক ধারণ চিহ্ন 



তৃতীয় 'স্ক। ১২৫ 
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শ্রী । 

শোভিতেছে করতলে। 

শাল বৃক্ষ সম, 

ভুজদ্বয় আজান্লম্বিত 

হুশ ল বক্ষঃস্থল, 
তড়পরি বলেষ্ঠ গঠন দেখি, 

ক্ষত্র বলি হয় অনুমান । 

চোর রূপে আসিম্বা 

লয় মম মনে। 

নাহি কিহে রাঁজদ্রোহ ভয় ? 

বিশেষতঃ বত যত 

মাতক ব্রাঙ্গণগণ, 

এপেছিল মমাগারে, 

পাঁদ্য অর্থা মধুপক” 
করে নাই অবহেল | 

কহ মোরে ইহার কাঁরণ কিবা ? 

কা 

কুঙ্থম-চন্দন 
লক্ষ্মীর ভূষণ নৃপ ! 

এই হেতু করিয়াছি কুহ্ছম ধারণ। 
ক্ষত্রিয় ত্রাঙ্গণ বৈ এই তিন জাতি 

সতত স্নাতক ত্রত করেন ধারণ । 

ত্কর নহিক মোরা, 

আসিয়াছি তব পাশে স্বকাধা সাধনে । 



১২৪ ল্লাজসুহা 
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জন্গ1। 

সী | 

ধ!”কহিলে, 

কিছু মম না হয় প্রত্ায় ; 

কথায় তোমার, 

সন্দেহ বাড়ে যে মলে। 

কহ, 

কি কৌশলে চন্য নিলি অভ এ 

নাগদয়, ভেরীংপ্রস্স করিয়া জজ্ঘন, 

প্রবেশেলে এনগে ₹ 

পুলদ্বার দিয়া, 

কেন নাহি প্রবেশ্রিলে বজ্ঞ নাভ মাঝে ৪ 

কে তোমরা £ 

শী দেহ পরিচয়, . 

নহে 

বঞ্চনার প্রতর্তিকল পাইবে অচিরে | 

মহারাজ ! 

£চতাগিরি ভেঙ্বীত্রয়, নাগন্বয় আর, 

হয়েছে নীরব ভার জনমের ভবে 1 

শক্রগুহে মোবা 
নাহি পি পুরদ্ার দিরা, 

আশবও বলি, 

শ্ক্রুর * দত্ত পুজা ন! কৰি গ্রহণ 



জর11 

আীরুষ্ণ। 

তৃতীয় অঙ্ক । ১২৭ 

ওহে দ্বিজ্গণ ! 

ন। হয় স্মরণ, কি শত্রুতা তোমাদের সনে; 

আমা হ'তে তোসা সবাকার, 

কি অনিষ্ট হয়েছে সাধন ? 

অভিংসকে হিংসা যেই করে, 

হেন জন মহ্ণপাপী ! 

সত্য প্রিয় সাধুজন, 

নাহি করে প্রবঞ্চনা ; 

মনে মম লর, 

বাক্য তব উন্মত্ত-প্রশ্াপ সম ! 

দেখ, 

ক্ষত্র ধর্মে হইয়ে দীক্ষিত, 
যন্ত্র ব্রতে হুইয়াছি ব্রতী; 

যক্ত স্থলে নাহি কহ মিথ্াাব 

বিপরীত কহ ভুমি। 

ভিজগৎ মাঝে, 

ঘোষে তব অপযশ (|. 

মদগর্বে হইয়া গর্বেত, 

রাজগণে বান্ধিয়্া আনিলে, 

শিবযজ্ঞে, 

পগুবৎ করিতে ধনাশ। 

১২ 



৯২৬৮ সাজসুয় 
% ৩০" চা এছ রেসি ও, এরি এই হা এন, এছ কির এইও 

“শিব ষজ্ঞে বলিদাঁন” 

হেন অশাস্ত্রীয় কথা কভু শুনি নাই! 

কহ মোরে, 

উহা হ'তে মহাপাপ কি আছে জগতে + 
জরাঁসন্ধ ! 

অতীব নির্বোধ তুমি । 
নভে, 

ক্ষর্ত্রয় হইয়া, 

বুথ! কেন হিংসা জ্ঞাতিগণে ৪ 

হব এই পাঁপ, 
মোদের স্প্শিতে পারে , 

বেহেভ, ধন্মভারী মোবা, ধর্ম রক্ষা সদাক্রত £ 

হে রাছন্! 

নাহি ভাব তোম। সব বাল, 

আর নাহি ভ্রিভুঝলে £ 

সে ভাবনা কর দূজ ॥ 

'আর্তগণে দিতে পরিত্রাণ, 

ধন্সের স্থীপনা হেতু, 

আসিক্গাছি তোমা খিনাশিতে | 

মুক্তকর বন্দী বাজগণে, 

নহে, 

করবুদ্ধ, ত্যাজ প্রাণ সম্মুখ সংগ্রামে, 

যেই কর্ম করে নরগণ, 



জর! । 

শ্রীকৃষ্ণ । 

তৃতীয় অঙ্ক । ১২৯ 

অবহ্থ সে লভে ফল 

পাঁপ পুর্ণ হইয়াছে তব, 
ভোগকাঁল এবে উপস্থিত। 

ঠেই কহি, 
হয় কর বাজগণে মুক্তি দান, 

হিংসা! কর দূর, ধর্মে রত কর মন, 
নহে এ তিনের মাঝে, 

যাঁর ইচ্ছা! তারসহ কর তুমি রণ। 

বুঝি যে ক্ষত্রিয় তোমরা, 

যেই জন রণ বাঞ্চ। করে মোর সনে, 

যুদ্ধ সাধ তখনি মিটাই তার । 

কিন্ত, 

যে জন না দেয় পরিচয়, 

দ্বণায় না জরাসন্ধ যুঝে তার সনে। 

শুনবীর ! মোপবার পরিচয়; 

যার তরে, 

ত্রয়োদশ অক্ষৌহিনী সহ, 
অষ্টাদশ বার, 

আক্রমিলে মথুরা নগরী, 

ঘাঁর সনে যুদ্ধ করি, 

বার বার, 
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পলাইলে শৃগালের প্রায়”__ 

যার করে, 

প্রাণের জামাত তব হইল বিনাশ, 

সেই কৃষ্ণ আমি, _মহাশক্র তব । 

হের এই মধ্যম পাগুব, 

সমরে বাহার, 

দেবাসব্রে নাহি ধরে টান ২ 

বাহু যুদ্ধে 

হিড়িশ্বাদি নিশীচবে করিল বিনাশ, 

বল বার অবুত হস্তীর সম +_- 

সেই ভীম'সেন এই, 

ন্ৃজ্ছনের দর্প চুর্ণ কাকী" । 
হের এই তৃতীয় পাগক, 

ধন্ছর্ক্বেদে, 

'আছ্বিতীয মহীতি 

দ্রোপদীর সযম্বর কালে, 
লক্ষ রাজ গণে 

পরাজিল অবহ্ছেলে টুল 

খাণগুব দাহুন কালে, 
দেবরাজে সংগ্রামে জিনিল ?__ 
তুষ্ট হয়ে বৈশ্বানর, 

অচ্ছেদ্য গাণ্তীব ধনু 

ত্বাক্ষয় তুলীরসহ প্রদানিত্য বাঁকে, 

রি হত শর সিএ নি আত 



আজ ক্র ও দিল এ সিপিবি রিতা শি এ পরী সপ কি এলপিজি 

জনা | 

১ 

তৃতীয় অঙ্ক । ১৩১ 
এটি সিল (চি মাও হস, শর” এ ০৫ এ শন দস্তা 

কুবেরে দিনিয়া, 
আনিল সুবর্ণ চাপা, 

জননীর শিবপুজ। হেতু ;- 

এই সেই ধনগ্রয় ইন্দ্রের নন্দন। 
যার সনে যেই ভাবে ইচ্ছ তুমি রণ, 

প্রস্তুত রঙ্গেছি মোরা । 

নহে, 

তাজ রাজগণে, 

যেবা ইচ্ছা কর শীঘ্র বিলগ্ব না কর। 

অহো! 

ঘা শ। মম হল ফলব্তী, 

গৃহে বসি, 

পাইলাম মহারিপু। 
আরেরে গোপাল ! 

পুর্বব কণ! নাহিকি ম্মর্ণ ? 
খবে, 

মোর ভয়ে রাজা পরিহরি ; 

পলাইি সমুদ্র ভিতরে, 

ভীক্ষ কাপুরুষ সম, 

এবে, 

কি সাহনে হ'লি আগুসার, সম্মুখে আম।র ? 



১৩২ রাঁজসুয়'। 

তোর সম 
কে আছে গিলজ্জ আর, পৃথিবী ভিন্তরে ? 

কোন দর্পে, 

কহ রাজগণে দিতে মুক্তি দান ? 

ভুজ বলে জিনিয়া! সকল, 

করিন্ত সন্কল্প, ভ্রিলোচনে দিতে বলি ; 

নাহি জানি, 

কোন বলে আসিয়াছ সবে মুক্তি দিতে ? 

ঘারে পাপাধম ! 

কৌশলে করিলি নাশ তোর মাতুলেরে ! 

ছিলনা কি গুরু বধ ভয় ? 

যুদ্ধ যদি বাঞ্ছা তো'সবার : 

বণ আমি অবশ্য করিব । 

'গ্রামে বিমুখ কবে, জরাসন্ধ বীর ? 

1কম্ত,, 

কারস্হ করিব লমব £ 

তোমা তিন্ মাঝে, 

কে হইবে প্রতিদ্বন্দী মোর ? 

সিংহ কবে যুঝে মুগললে 2 

ভেক সনে সর্প নাহি করে রণ » 

গণ তুই, 
অঙ্গ তোর নবনী সমান, 

স্ননীর অঙ্গ যথা) 

৩ পিসি তা 



ছি চি ছল 

& কও 

তৃতীয় অথ ১৩৩ 
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একাঘাতে যাঁবি তুই যমালয়ে। 
বিশেষতঃ 

অতি পাঁপাচারী তুই 

সেই হেতু, 
না স্পর্শিব অঙ্গ তোর । 

তোর সম কোমলাঙগ, 

অজ্জনে নেহারি; 

বিশেষতঃ, 

বালক দেখিয়া, 

বও ন্নেহ জান্মযাহে হদে, 

ঘমকক্ষ না হইবে মোর। 

সেই হেতু, 
এর সাথে সমর ন! সাজে । 

ভীমমেনে, 

কিছু মাত্র লয় মম মনে, 

কিন্ত, 

বালক দেখিয়! হর মনে উপরোধ । 

রূণ যদি একান্থ বাসনা, 

ভীমের সহিত আমি, করিব লমর ! 

ওরে নীচাশয় ! 

বুথা গর্ব নাহি কর। 

গর্ব তোর চিরকাল মনে, 



১৩৩৪ 
শা 

জন্বাা। 

রাজসুয় । 

বাহুবলে, 

শ্রেষ্ঠ তুই সবাকার । 

কিন্ত, 

গর্ব তোর খর্ব হবে ভীমের সমরে 

পুনহ কহি, 

প্রাণরক্ষা! বদি অভিলাষ, 

মুক্ত কর বাজগণে । 

নহে, 

পাজা ! চল্ বণ ভুমে । 

সারে কষ 
এত অহঙ্কার তোর” 

পতঙ্গের প্রায়, 
ঝম্প দেও হুতভাশনে 2 

ধার বলে বলিক়্ান তুই, 

আহে, 

ভারে বিনা'শ সংগ্রামে, 
স্ারুপর বিন্ণাশিব্ তোরে । 

আসাবেরে পাওব্গণ £ 

কি সাহসে আইলি মগধ দেশে? 
আজান ন। কিস 
অনাসন্ধ ক্তাস্ত সমান $ 

কে বাদ প্রাণের মমতা, 

০ পাস রস সিএ এপস ও আসি সপ সা পপ শি জপ শা আইপি শিপিজা জর উদ পিসি দা সপ শিস 



ততীয়া অঙা। ১৬৫ 
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ভীম। 

জরা। 

শীপ্ব যাহ পলাইয়া । 

বালকে না বধি আমি । 

ওরে দুরাচার ! 

বুঝিন্থ নিশ্চয়, 

আয়ুক্ষাল পূর্ণ হলো! এবে। 

নহে, 

কি পাহসে নিন্দ'কর গোবিন্দেরে, 

ধুর্দটি পুজেন ধারে ? 
তোর সম নাহি করি, 

বুথা আক্ফালন । 

বাহুবল কার সমধিক, 

পরিচয় পাবি রণস্থলে । 

প্রাণে দি হয়ে থাকে ভয়, 

দত্তে তৃণ করি, 

ক্ষম। চাহ কষ্ের চরণে; 

নহে, 

মরণের তরে হও প্রস্তত সত্বর ॥ 

কি কহিলি ! 
কম চাব কৃষ্ণের নিকটে ? 

যে পাপ জিহ্বায়, 

উচ্দারিলি হেন বাণী, 



১৩ 

ওজন | 

রাজসুয় ৷ 
১০০ রনিাররিবাশা রি, এসির, এ এএসপি ০ এ পু ওম ০ 

জরণক্কেত্রে, 
সত শু করে ভাহণ, 

বিলাইব শগাল কুকুরে, 

যম তোরে ধরিয়াছে কেশে ও 

তাই হন, বৃথ। আস্কালন 

অআরাসন্ধ ! 
আনি আমি বাছবল তোর : 

হুস্গ কি স্মরণ, 

ঘভান্গমতী স্বরম্বর কালে, 

কণ-করে হ*য়েছ্িলি পরাজিত 
ক্তে তণ ধরি, 

লভেছিলি প্রাণ ভিক্ষা ৯ 

নহে সেই দিন, 
ফমালযে করিতি গমন ॥ 

সেই কর্ণ, 

পরাজিত মম বাহুবলে । 

বালক্তড বলিয়া, 

নাহি কম উপরোধ, 

পেয়েছ সে পব্সিচয়, 

দ্রৌপদী র স্বরন্বর স্থলে ॥ 
খ্যারে লজ্জাহীন ! 

কোন সুখে বৃথা গবর্ষ কর ? 



ভৃতীয় অঙ্ক! ১৩৭ 
কি 

জর! । 
"তাজা পা" জাম্প? ক পাপন পালি আল রশ 

রে অজ্জুন ! 

হাসি পায় বাক্য শুনি তোর। 

কিছুকাল থাক মুঢ় ! 

যাবৎ না নাশি আমি, 

পাপাত্মা ভীমেরে । 

তারপর, 

রুষ্ণ সনে বাধি তোরে, 

পোড়াইব, 

পশুসম যজ্ঞের অণলে। 

ওরে ভীম সেন! 

বাণ, অসি, গদা, 

কিন্বা মল্লঘুদ্ধ আদি, 

কোন, বুদ্ধ করিতে বাসনা মনে £ 

ভীম। 

তোর সহ অস্ত্যুদ্ধে কিবা প্রয়োজন ? 

পদাঘাতে বিনাশিব তোরে । 

জনমের মত, 

লত্বহ বিদায় পুত্রার্দি কলত্র সনে । 

জর 

গুন, গুন, অমাত্য মণ্ডল! 

ধর্মযুদ্ধে ভীমসেন আহ্বানিল মোরে। 



১৩৮ বাজসুয় । 
পে লেক 

জর পল্লাজয়, 
সকৃলি বিধির ইচ্ছ! । 
পম্মুষ সংগ্রামে, 

দেহ যদ হয় ক্ষয়, 

সহদদেবে বসাইও বাজ সিংহাসনে $ 

সহদেব ! 

ভপবুক্ত পুত্র তুমি । 

এই যুদ্ধে প্রাণ যে যায়, 

[সিংহাসনে বসি, 

পুজব প্রজাগণে করিও পালন । 

নাঁচিস্ত আমার লাগি, 
ক্ষুপ্র মতি ভীমসেন, 

সুহ্র্তেকে হইবে নিধন । 

গুহে যাজ্ভিক ত্রাঙ্গণগণ । 

নানিভাহ ষফজ্ঞের অনল | 

সংগ্রাম জিনিয়।, 

এখনি করিব আমি বজ্ত সমাপন । 

চল ভীম ! মলভূমি মাঝে, 

কুবিতে পমন দরশন । 



পঞ্চম গর্ভন্ক । 

মল্লভূমি। 

শ্রীরুঞ্চ, জরাসন্ধ, ভীম, অজ্ঞুন, সহদেব, ও ত্রাঙ্গণগণ 

এবং অন্তান্তি নাঁগরিকগণ ! 

১ম কঃ 

মহারাজ ! 

আছে বিধিহেন, 

আরস্তিতে ছন্দ যুদ্ধ, 

দ্বিজগণ করিবে ভূষিত, 

পুস্পাহারে, সুগন্ধি চন্দনে, 

যথাবিধি দেবাস্চনা করি । 

অনুমতি পাইলে ভোমার, 

বীরদেহ সাজাব কুহ্থম হাঁরে । 

সত্বর করহ তব কাঁধ্য সমাধান ১ 

বিলম্বিতে নাহি পারি আর । 

হের মহ। শত্র। 

মল্লবেশে আছে প্রতীক্ষায় ! 



স্গ্ত 

অসিত পি এস স্মিত 

বাজসুয় ৷ 
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(ত্রাঙ্গণগণ কর্তৃক পুষ্পমাল্যাদি এবং চন্দন প্রদান ) 
আকৃষ্ও | 

কূল 

৫১ & 

জরাসন্ধ। ! 

পুনঃ পুনঃ কহি আমি । 

দিকৰর প্রাণের মমতা | 

মুক্তকরে দেহ ব্বাজগণে ! 

তিষ্ঠ ক্ষণকাল মুঢ় ! 
বাব নাব্ধি-ভীমসেনে ! 

তার পর । 

পাথখসনে বান্ধিতোরে, 

বৃজ্তে দিব আহুতি প্রদান । 

আরে মুড ! 

পুনঃ পুনঃ কষে নিন্দা কহ? 

যম তোর শিয়রে দাড়ায়, 

তবু. ভোর এত প্রাগলভতা £ 

রে পামন ! 

নহে ইহা ইন্দ্রপ্রস্থপুর, 

ক্লভান্ত আলয় নম মগধ নগর ॥ 

হের মোরে কৃতাস্ত সমান । 

নাহি জান, 



তৃতীয় অস্ক। ১৪১ 

কি সাহসে হলি মোর প্রতিদন্দী! | 
হিড়িম্বা্দি নিশীচরসম, 

রি 
শু | 

নহেত কোমল কায়, 

অস্ত্রে শক্ত্রে অভেদ্য শরীর মম । 

এই বজ্র মুষ্ট্যাথাতে, 

চূর্ণ করি শিরঃ তোর, 

ধুলি সম উড়াঁব বাতাসে । 

যম আসি, 

ধরিয়াছে কেশে, 

তাই মুড ! এত অহ্ঙ্কা£ | 

জানি আমি, 

ক্ষীণ দীপ হইবে উজ্জল, 

নির্বাণের পুর্বক্ষণে | 

বুদ্ধ যদি, 

বাসনা ভোমাঁর, 

কেন কর বুথ আন্মালন ? 

হিড়িম্বে বধিতে, 

যত ক্লেশ হইয়াছে মোর, 

তাহার অর্ধেক শ্রমে, 

বিনাশিব তোরে । 

মম মুষ্ট্যাঘাত সহি, 

দেহ তোর, 



১৪৭, রাঁজসুয় । 
সপন পি সি সি এ পরিজ এটির টি এন্ড ও এরি পিউ উই এ পরিজ লি স্ 

জর] । 

রা 

ভীম । 

জর] । 

থাকে যদি স্থির, 
তাহ”লে বুষ্ধিব, 

কত ধর পরাক্রম ॥ 

আর মুড ! 

»*মন করাই -দরশন । 

আয় তবে, 

রণসাধ পুণ করি । 
(উভয়ের যুদ্ধ) 

বাখান সাহস তোর, 

এখন মে আছ স্থির যুঝি মম সনে । 
পুনঃ কহি, চাহ ক্ষমা, 

রূণস্থল ছাড়ি শীত্ত কর পলায়ন 

ক্ষপাভুর সিংহ কবে ছাড়ে কুরজেরে, 
নাকরি ক্রধির পান 2 

সেইব্ধপ, 

বর্তনখে বিদারিয়া বক্ষ তোর 

নিটাইব শোণিত পিপাসা । 

কি পানর ! 

বক্তপান করিবি আমাত 2 



ভীম । 

তৃতীয় অফ । | ১৪, 
সাসপেন্ড পন পতি পরিজ, | পানা সতত ৯ স্টিক পি শি রি শিপ জি 

এতই আম্পদ্ধা তোর ? 

হয়ে পঙ্গু, 

হিমাচল চাহ লঙ্বিবারে 2 

পিপীলিকা হযে, 

করি-শিরে পদাঘাতি ? 

ভেক হ'য়ে 

চাহ অহি-সনে যুঝিবারে ? 

উৎকট বাসন! মুঢ় ! 

আয় আয় নরাধম ! 

না সহে বিলম্ব আর । 

পুনরায় যুদ্ধ) 

রে পাপাস্মা ! 

সদাদপ কর বাহুবলে , 

কোথা এবে সেই শক্তি ? 

ধিক! ধিক? ওরে কুলাঙ্গার, 

পরমাযু ফুরায়েছে তোর . 
তেই কহি, 

চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহতারা, পণ্ড পক্ষীচ্র, 

'দেখ্রে চাহিয়া তুই জমমের মত । 

স্বর ইইউদেবে, 

আন্ীয় জনে আর : 

'দিন্থ ছাড়ি ক্ষণেকের তরে 



১৪৪ বাজসুয় । 
বিটি উই স্পস্ট পলি ভসসহ পপ সপ শর পি আল ত পনি পপ 

জরা । 

তেন মু! 

করিস্ গর্জন শরতের ঘন সম £? 

বালক বলিষা, 

এতক্ষণ করিয়াছি ক্ষম| | 

কিন্তু, 

এইবার পন্ডিলি সঙ্কটে | 

ভ্ডেভষের ঘোরতর বুদ্ধ; 

শীরুষ্ণ | 
তব অসহ্য প্রহারে, 
জরাসন্ধ ক্রাস্ত অভি 

নিস্তেজ অরিরে, না কর পীড়ন আর । 
ভীম । 

একি কথা কহ ক্ুষ্ ! 

কোথ' ক্লান্ত জরাসন্ধ বীর ? 

সমভাবে 

এখন যুঝিছে । 

তবে বদি, 

দন্তে তৃণ ধরি, 

ক্ষমা চাহে তোমার চরণে, 

জরাসন্ছে ত্যাঁজিবারে পাকি? 

জরা । 

ক্ষমা! চাব কষ্জের নিকটে £ 



তৃতীয় অঙ্ক। ৪৫ 
হি "সিল পপি পট ওএস জানএস্প ত পাস এস পি ৯ পি তি হল অতীত এ লি ত ৮ শিশাসপি তত লন্জ পতি 

ওরে বৃকোদর ! 

মথাশ'্ত কহ সংগ্রাম । 

পদাঘাতে বধি তোরে, 

কষ্ণাজ্জনে নাশৰ পশ্চাতে । 

( উভয়ের যুদ্ধে এবং জরাসন্ধের মূর্ঠহা, ভীম জরাসন্ধের বাক্ষোপরি 
আরোহণ করিয়! ) 

ভীম । 
হে মাধব ! 

যথাশক্তি করিনু গ্রাহার এরে, 

তবু নাহি হ'ল ক্ষয়, 

কহ কৃষ্ণ ইহার কারণ কিবা? 

আরুষঃ | 
পূর্বকথা কেন হও বিম্মরণ 2 

জান এর জন্ম কথা; 

সেইপ্ন্প ছুই খণ্ড করি, 

অবিলম্বে নাশ ছুষ্টে। 

অন্তরূপে না হ'বে সংহার। 

(জরাসন্ধ মুর্ছা ভঙ্গীন্তে এক লক্ষে গাত্রোখান করিয়') 

ভব] | 
ওরে ভীম সেন ! 

সমরেতে ন্যান হয়ে পরি নাই আমি । 
এইবার' রক্ষা কর তোরে, 

দেখি কত শক্তি ধর ভুজে। 

(পুনব্বার আক্রমণ) 



১৪৬ খ্ৰ ঈজসুয় । 
রা ল্দ শেলী পিতা ঈদ ক কালে তি শি সি তি শি সি শি সিনশি রি ক লু 

আরে নরাধম ! 

মরণ যন্ত্রণা বুঝিবারে ; 

মচ্ছাভঙ্গ হইয়াছে তোর । 

এইবার শেষ হবে সকল যন্ত্রণা । 
(উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ এবং জরাসন্ধের পতন, এবং ভীম কনক 

ক পদ, পদ দ্বারা এবং অপর পদ হস্তে ধারণ করিয়! টন 

শূর্বফ দ্বিধাবিভাগ করণ এবং সকলের কোলাহল) 

(সরোদনে) 

ঈঠদেব | 

হায় পিতঃ ! একি হল, 
কোথা যাও তাজিয়ে আমারে ? 

হায়! হায়! 

ফেটে যায় বুক তোমার এ দণ। হেরি 
মহারাজ! 

রাঁজোশ্বর তুমি, 

ধুল। মাঝে কেন আছ পড়ি? 

মহাবলবান তুমি, 

বাছুবলে, 

রাজগণে শাসিয়! আলিলে, 

পুরাইতে শিব যজ্ঞ; 

হায়! হায়! 

কোথা যাও ঘজ্ঞ ন। পুরণ করি ? 



তৃতীয় অষ্ক। ১৪৭ 

 মভামরি ভীমসেন, 7 
দাড়ায়ে শ্য়িরে 

আশম্মালিছে বাদ্য, 

ঘন্দযুদ্ধ হেতু তত 
উঠ দেব! 

ভীম বলে * ক্রগণ বধি, 

নিটকে যন্ঞ পুর্ণ কর। 

অহ! ! 

অতীব মধুর “পিতঃ” সথোধন, 

ফুরাইল জনমের তরে । 

শ্রীকৃষঃ। 

হে কুমার ! 

বৃথা শোক কর পরিহার । 

সম্মুখ সমরে পড়ি 

জনক তোমার, 

গেছে চলে বর্গ পুরে, 

মহাকীস্তি স্থাপিয়া ভূতলে । 

মহাবীর্ধঝাবান জরাসন্ধ ভূপ, 

মছাঁদর্পে শাঁসিল ভবন । 

ক্ষত্রধর্ম্মে প্রাণ ছিল রণে। 

শোক নাহি কর আর। 

বসি পিতৃ সিংহাসনে, 

পিভার মতন, 



১৪৮৮ 

সভুদব। 

শীকৃষত । 

রাঁজসুয় 
শর শট হি এ ০ ২৭০ উপরি ০ ০৫ টেট সর শর জরি শিস শি সস তস্টি প্ি জি আজ রাস শীত শী | পিসি শী তি টিলা শিস শিপ শি জি 

পালন করহ বাজ্য 1 

গত জীব হেতু শোক নাহি কর আর । 

হায় প্রভেো। 

আমি হীন মতি, 

কেমনে বুঝিব অপাঁর মহিমা তব ? 

খশুতে ধরার ভার, 

অবতীর্ণ হয়েছ ভূভলে । 
জনক আমার, 

দহহ্কা?র হাতি, 

চিরদিন হিংসিল তামার । 

ওহে গু;ভো ! 

ভবকণপার 

জনকের অপরাধ ক্ষম নিজগুণে 

বৎস সহদেব! 

নাহি চিন্ত জনকের তরে । 

সম্মথ সংগ্রামে পড়ি, 
ল'ভেছে অক্ষয় স্বর্গ । 

এবে, 

তোমা করি আশীব্বাদ, 

ধন্মে বেন থাকে তব অচপ। ভকতি । 

(আলু থালু বেশে মহাদেবীর প্রবেশ) 



তৃতীয় অঙ্ক । ১৪৯ 
কি ভি লহ পপর ৬ ও ছা ও নিলা জী ৬ লীদ্পিপীদ পকী ও পি শ্ীজলী জি 

হাদেবী। এ 
প্রাণনাথ ! প্রাণনাথ !. 

কোঁথ! তুমি? কোথা ভুমি £ 
হায় হায়, একি সর্বনাশ । 

(রাণীর পতন ও মুচ্ছ! ) 

(স্হদেব রাণীকে শুশ্রধা করণাস্তর) 

স্হদদেব! 

উঠ, উঠ, জননী আমার ;-- 

একি ! সংজ্ঞাহীন ? 

নাসিকায় ন! বহে নিশ্বাস ? 

সাধরী সতী. 

হইয়াছে পভী অনুগামী । 
হরি! হরি ! এক হ'ল! ৃ 

মুহুর্ত ভিতরে, 

হইলাম পিভৃ-মাহ হীন। 

হায়! হায়! কি কুক্ষণে পোহাইল রাতি। 

আরুষঃ। 

নাহি ভয়, 

অতশয় শোক ভবে, 

মুর্চিতা জননী তব। 

করহ শুক্রবা, 

ধজ্ঞ! লাভ হইবে এখনি । 

(সহদেব কর্তৃক মহাদেবীর শুশ্রুষ!) 



বাজসুয় । 
এ শর সপ শালি সব | শি শত 

(চেতনা লাভ করিয়া) 

€কোাথা মম প্রাশেখর ৮ 

ভঠ, উঠ, নাথ, 

চখহ ফিরে অভাদীর পানে । 

তাকাল শব্যাপতর, 

নিদ্রা নাহি হত তব, 

আজ, 

কেমনে হে শ্রীণ না? 

শিশ্ন ল'ক্ডেছ ভুমি 

কঠিন মওকা পে । 

হায় ' হায় ! 

এতক্ষণ কেন আছে প্রাণ, 

তোমার এ শা হেরি ! 

উঠ নাথ ! 

বার দর্পে শক্রনাশ করি, 

সক্কল্িত যক্তনাসি করহ পুজূণ 1 

মগধের মহান্ধা, 

[চির অস্ত গত 

বিভীষিকামর .ঘারাতমস্িনী, 

বেড়িল মগদ পুরী । 

আহে ! 

০2৩৭ বুধি টম, 



০ 

: আঙ্ক | ৫ ন শট 

ই ০৮০ পরপর” এটি রর রি ৬- স্পি সপ সি শি ৯৯ পি ও সর টি সাপ সৎ সপ ৮ পা শট আনি শি আপ শি স্পরি। জর এপ সবি স্তর আঙ্গি শরির বসি, পলি 

বামষ্টেৰব কিহেতু ত্যজিল! মোব্ে । 
শুভ দর্শন হয়েছিল কিবাহেতু। 

ওহে কক! 

শুননু শিবের মুখে, 

ভুনভার আরাধ্য দেবতা 1 

দয়াময় বল,” 

ঘোষে তভোম। ত্রিভুবনে ; 

দাপী প্রতি, 

কি দয়? দেখালে প্রানে 2 

বারী মম ছিল তব ছেষী। 

কৈস্ক দেব ! 

সে সকল তোমার ইচ্ছাস্স : 

ভব ইচ্ছা কেপারে বুঝিতে । 

(উন্মত্তভাবে) 

শুই ! ওই ! মম প্রাণেশ্বর ! 

আঙ্গুলে সঙ্কেতে ডাকিছেন মোনে । 

হের অই, 

স্বর্গ হ'তে নামমান্ছে দেবরথ, 

প্রভু মোর তছুপরে করি আরোহণ, 

পুনঃ পুনঃ ডাকছেন মোরে । 

নাথ ! প্রাণেখর ! 

দাড়াও ক্ষণেক প্ভে ! 

দাসী তব জজলী হইবে। 

২ 



১৫২, বাজসুয় । 

কক্ষে প্রতি 
ওহে দীনবন্ধ হরি ! 

বালক তনয় মোর রহিল একাকী 
রন্গ? ক'র শ্ীমধুস্দন ! 

অনাথ বান্ধব তুমি ! 

অনাথেবে পদে দিও স্থান । 

রমণীর একমাত্র পতিই জীবন ; 

বিহনে তাহার, 

বমণী ন। বাঁচে একতি ল, 

 বজ্কাঘাতে মহীরুহ দগ্বী ভূত হলে, 
ব্রত্ততী কি. বাচে কভু £ 

(আবার উন্মভ্তভাবে) 

এ দেখ! ও দেখ! 

মোর বিলম্ব দেখিয়া, 

ভৎ্সিছেন প্রাণনাথ মোর । 

ক্ষমা কর প্রাণ নাথ | 

এখান আছদিবে দাসী । 

(নিকটস্থ একজন সৈনিকের কোষ হইতে তরবারি 
গ্রহণ পুর্বাক বক্ষে বিদ্ধ করণ ও মৃত্যু) 

সেকলের রোদন ও কোলাহল) 

সকলে । ূ 

হায় ! হায়! একি হলো! 



নহৃদেব | 

8৪ নি রে তৃতীয় অঙ্ক । 
৮ ০ শি পদ তল সদ ৩ % ০০ ০ ্ হি সটিত ও শে 

হায়! হায়। 

স্নেহময়ী জননী আমার, 

অভাগারে তুমিও ছাঁড়িলে ? 

কার কাছে দাড়াব এখন ? 

কারে আমি মা” নলে ডাঁকিব ? 

অহো ! 

অসহা যাতনা সহিতে না পারি আব। 

মা! মা! 

সহ্বেব ডাকিছে তোমায়, 

কেন ন৷ উত্তর কহ ? 

মহাবীর ভীমসেন ! 

আমারেও বধি, 

পিতৃসনে পাঠাও অচিরে। 

এ ভীযণ শোক আর, না পারি সহিতে। 

রাজপুত্র ! 

লকলি বিধির ইচ্ছা । 
নিমিন্তের ভাগী মাত্র নর। 

পতিগ্রাণা জননী তোমার, 

হয়েছেন পতি অনুগামী, 

না কর আক্ষেপ আর। 



১৫৪ 
চা চে 

অজ্জুন। 

১ম রাজা 

রাঁজসুয়। 

হে কুমার ! | 
মহাবিচক্ষণ তু'ম, 

অনিত্য দেহের তরে, 

শাক কেন কর অকারণ । 

উপধুক্ত পুত্র তুমি, 

পিহ মাত প্রেত কার্ধা কব বিধিমতে । 

(রক্ষকগণ কর্তৃক রাজা ও রাণীর মৃতদেহ স্থানান্তরিঃ 
করণ এবং শ্রীরুঞ্চ ভ'মাঁজ্ন ব।তীত সকলেন প্রস্থান 

(বন্ধন মুন্ধু অবস্থায় রাজগন্ প্রবেএ। 

| 

ওহে অখিলের পতি রঙ্গ মনাতন * 

ক্ূপায় তোমার, 

আসন্ন মরণ হ'তে পাইলাম ত্রাণ ; 

ওহে বিপন্ন বান্ধব! 

ভর্বলের এক মাত্র তুমিই ভরগা ! 

ওহে মুকুন্দ মুরারি । 
অচিস্তয অব্যক্ত তুমি, 

যু আমি, 

কি করিব তবস্তরতি । 

পঞ্চানন পঞ্চমুখে যেই নাম জপি, 

ন। পাইল অন্তু ধার-_ 

মঢ় আমি কেমনে স্বরূপ বুঝিব ঠা ? 



শাক । 

সকলে । 

তৃতীয় চা | ১৫৫ 
সভা ভর এ অর পরি অক বি গলি বরাতে অর হও পিজি শীপিকস প্র উদ শী শিপ সির পিটিসি টি টি তত শশ্ ৬ ত্র ক লাস্বটি 

.. এবে বুঝি নিশ্চয়, 

বিপদে পড়িয়! ম্মরে তোঁমারে যেজন, 
রক্ষা! তারে কর প্রভে৷ ! 

এবে, 

কর অনুমতি, 

মোর' সবে তব প্রীতি হেতু, 

কিবা কাধ্য করিব সাধন ? 

রাজগণ ! 

যাও চলি যে যার নগরে, 

পুল সম, 

পালন করহু প্রজা । 

আর এক কথা, 

ধর্মরাঁজ যুধিঠির করেছেন 'অভি প্রায়, 

রাজন্য় যজ্ঞ সাধিবারে । 

তোমর। সকলে, 

বথাযোগ] রাজকর লয়ে, 

করিবে সে ঘজ্ঞ দরএন। 

আজ্ঞা তব, 

শিরো! ধার্ধ্য মো সবার । 

(সকলের প্রস্থান). 



১৫৬ 
নর তর দত রি পপির কস 

অন্তি। 

রাজসুয় । 

(যোগিনীবেশে অস্তি ও প্রাপ্তির প্রবেশ | ) 

গুন ভগ্গি ! 

ফুর/।ইল সব; 

যেই আশালত! ধ'রে 

এতদিন আছিঙ্গ জীবিত, 

অকল্সাৎ হ'লে! তার মূলোচ্ছেদ । 

তবে, | 

আর কেন এ-শ্মশানে রহি ? 

ভিথারিনী মোরা, 

সম্যাসিনী হস এতদিনে । 

এই শ্মশীন-আলয়, 

না খাকিব, 

হরিনাম করিতে শ্রবণ । 

সেই নাম কর্রিলে শ্রৰণ, 

বজাঘাত সম, কর্ণে লাগে তালি; 

সহজ বৃশ্চি ক, 
যেন দংশে আসি-হৃদে । 

চলযাই ছুই বোন মিলি, 

কৃষ্ণনাম নাই যেই দেশে ; 
দেখি যদি কিছু শান্তি তি এই প্রাণে। 
এই সেই মল্ভূমি রত 

যেই স্থানে, 



প্রাপ্তি। 

তৃতীয় অঙ্ক । ১৫৭ 

গ্বর্গগত জনক মোদের, 

চলিগেল! অমর নগরে, 

মহাকীত্তি ভিভুবনে স্থাপি। 

এই স্থানে, 

ভরসা! মৌদের, 

হইয়াছে অন্তহিত চিরদিন তরে। 
পাপাচার গোপের নন্দন, 

ভীমেকহি দিলা, 

পিতার মরণ সন্ধি; 

নহে, 

ক্ষুদ্র ভীম নাপারিত, সংগ্রাস জিনিতে 

দেখ সহোদরে ! 

কুচক্রীর কি চক্র ভ'যণ। 
আশীবিষ -বিষসম, 

সদ গরাঁণ জলে, 
যবে মনে হয়, ছরাআার অভিসন্ধি। 

এত দিনে জানিলাম স্থির, 

পিতৃ মাতৃ হীনা, 
বিধবা নারীর, 

ত্রিজগতে নহি অরে স্থান ] 

গুন ভগ্মি ! 

ধরি খাণ প্রতি হিংস। হেতু। 



১৫৮ বাজসুব় ! 
০ 

ইচ্ছা কনে, 
বণ বেশে সাজি, 

ভীম! অসি করে চামুশড রি সম, 

নলাচিতে সমর মাকে টা 

কত্রিতে কৃষ্ণের বক্তপান । 

বিধাত। বিমুখ, 

সহোদর সহদেব, 

কাপুরুষ সম, 
ক্কষ্ে-জ্তুতি করে ; 

বাহার চক্রাক্জে, 

ইক্রসম জনক তাহার, 

কৌশলে হইল হত ; 

যেইজন ককঝ্-স্তৃতি করে, 

সেইজনে, ক্ঞ্সম শক্রবলে মানি- 
»,ত ধিক কুলাঙ্গার সহদেনবে ! 

পিতৃভন্তা অরাতিবে, 

কফর্িতেছে অন্ডাথনা, 

নিজ ইষ্টদ্দেৰব সম ! 

মগধের বাজলঙ্ষমী,. 

গিয়াছে চলিয়া জনক জননী সনে 3 
তাই রাজপুরে অলম্খ্দী প্রবেশ ! 

ওহে দেব বজপা পি ! 

ব্দ্রাঘাতে চুর্ণ কর বাজ্ত গৃহ চড়া 

সম হাসিন পাচ উনার 



তৃত্তীয় অঙ্গ ! 

বৈশ্বানর 
'ভন্ কু অরুতজ্ঞ প্রজাগণে ! 

আহে ! 

প্রাণ ফাটে, 

ববে মনে হয় পিতার বিনাশ । 

ওতে, 

ত্বর্গগত পিতৃ দেব ! 

আদরিণনী অস্তি প্রাপ্তি তব, 

সন্্যাসিনী বেশে, 

তব রাজপুর স্যজি, 

চলেছে অরণা মাঝে । 

শুরে কও ! 

স'ব, আর কত অত্যাচার ! 

মাঁতুলে মারিয়।, 

তাড়াঈলি আম! দৌঁকে : 

তবু নাহি জন্মিল সন্তোষ * 

শেষে, 

কৌশল করিয়া, 

পিতৃহত্যা করিলি মোদের । 

আরে, আরে পাপাস্্র ! 

এত অত্যাচার, ধর্মে কু নাহি স'বে। 

কামরূপ! করি, 

যাগ, 

০ 2 



১৬৩ ল্াজসুয় । 
চে 

স্ক্িতা বিধাতা, 

তবে গুধরূপ ধরি, 

চক্ষু তোর করিল।ম উৎপাটন । 

ব্যা্বীরূপে, 

বিনাশিয়া তোলে, 

করিতাম বক্ষ বক্পান । 

থাক তুই নবাধম ! 

যত দিনে পারি, 

পিহ-মাতৃ-ম্বামী-বিনাশের, 

লইবরে প্রতিশোধ । 

চল ভশ্ষি! 

বীর কনা বীরঙ্গনা মোরা, 

কিবা ভক্ষ প্রাতিভিংসা হেতু । 

এ উদ্যামে, 

ধাঁণ যদ যায়, তথাপি লভিব শাস্তি । 

(উভয়ের প্রস্থান) 



ন্ ধিচির শু 

প্রথম গর্ভাঙ্ক | 

ইন্দ্রপ্রস্থ রাজকক্ষ । 

বুধি্টির, ভীম, অক্ষুন, নকুল, সহদেব, শ্রীকৃষ্ণ, ধৌম্য, 
ভীম, দ্রোণ, কপাঁচার্য ও বিছুর প্রভৃতি । 

হে অচ্যুত ! 

দয়ায় তোমার, 

মহাবাধা হল অতিত্রম ; 

এবে বুঝিনু নিশ্চয়, 

সম্প্র হইবে যজ্ঞ । এ 

ওহে পাগুব ভরসা! ! 

ভুমি দেব সহায় যাহার, 

সকলি সম্ভবে তার। 



১৬২ 

যুধিতির ৷ 

বজস্ুুইা 

প্রাণাধিক ভীমসেন ! 

ন্য তুম, 

ধন্য তব্ বাহুবল : 

মাতা কুস্তী দেবী, 

ধন্য আজ, 

€তোমাহেন প্রজ গর্ভে ধছি। 
বম ও ভলেন ধন), 

তোমার অগ্রজ বলি । 

করি আশীর্বাজ, 

সব [ই লভহ্ বিজন । 

সকলই দেব £ হ্তোমার কৃপা, 

আমে দাস, 

অজ্ঞাকারী তষ; 

স্তব চরণ প্রসানে, 

তার, 

ক্ব্ের কপাষ, 

কি জসাধ্য আছে ত্রিভুবনে 2 

পাণাবধিক জাতগশ ! 

কহ গাবে, 

সবাকার ছিখ্িজয়ী কথা ॥ 



চতুর্থ অঙ্ক । ১৩হ 
শা পল হী সি সা সী ৩১০ উস অপ ইশ সজ্জা তা জা পা আর তি 

মহারাজ ! 

তব পদে বিদায় লইয়া, 

গিয়াছিনু পঞ্চাল নগরে । 

জ্রুপদ নৃপতি ভব প্রীতি হেক্ছু, 

হল ্শ রাজকর দিয়া। 

তথাহ'তে গগুকী উভরি, 

বিদেহু নগন্লে করি প্রবেশ £ 

বিদেহ ভূপতি, 

যথ। সাধ্য কহিল সংগ্রাম ; 

শেছে, 

পর্ান্ত মানিয়া, 

ধনরতু, 

বিবিধ বাহন, আনি দিলা ব্াজকর । 

গিনেয়া ঘেদেশ, 

প্রাবেশিস্ত দশাণ প্রদেশে ও 

ল্পম্ম। নৃপতি, বিনাগুছ্ে, 

তবনামে রাজকর দিলা । 

মহারাজ রোচমান অশমেধ পুরীর) 

বুঝিল আমার সনে সমর প্রাঙ্গনে । 

পরাজয় করনি তারে, 

লাজকর লতি, 

দিনিলাম পুলিন্দ অধিপে ॥ 

১৫. 



১৬৪ াজসুয় 

তারপর, 
চেদিরাঁজ্যে করিল প্রবেশ | 

চেদীশ্বর, 

মহারাজ শিশুপাল বলা, 

তব নান গুনি, 

বিনারণে মানি পরাজয়, 

প্রদানিল বাঁজকরু | 

শৃহু নত কি রি, 

তরী অক্োদশ দিন, 

বিবিধ সত্কাঁর করি । 

তথা হতে অধোধ্যানগঞ্জে, 

করিলাম সনুনন্তে বেশ : 
জনিযা ভাহুাবে, 

রাজকল লি 

দিনানারিন "ক ভালুদশশ | 

কা27, টা আদি, 

করি গশাজয়, 

নতম্তাদে.- হইলাম উপনীত 1 

বিনাখুদ্ে, 

নাজকল। লভি, 

শশ্মক, ব্্নক আদ করি পরান, 



রা পি পপ সিন শত 

অজ্জ্ন। 

চতুর্থ অঙ্ক । ১৬৫ 
শি কি কষ্ট শ্দ জি। তত ৬ তন রি লস পরি জা জুটি শসা পি আশি জা সং পি 

প্রবেশ নথ মিথিল। নগরে | 

জিনি তারে, 

পৌগু. পুরে করিন্ু প্রবেশ । 
বিনার়ণে, 

বন্ছ স্ততি করি, 

দিল সেই রাঁজকর। 

তারপর,বঙ্গদেণ জিনি, 

সাগরের তীরস্থিত, 

অন্তান্ত ভূপতিগণে করি পরাজয়, 

নান! ধন রত্ব সহ, 

আসিয়াছি চরণ বন্দিতে। 

নয়নাথ ! . 

. তব, পদরেণু শিরে ধরি, 

কাল কুষ্টাবন্র”করি অতিক্রম, 

সুমণ্ডল নৃপে, 

অনা'পে করিন্ জয়। 

যথাযোগ্য রাজকর লি, 

কুদ্বীপের অধিপতি, 

গ্রতিবিদ্ধ্য নৃপে 

পরাজয় করি, 

প্রাগ জ্যোতিঃ পুরে পরে করিঙ্ প্রবেশ 

সে দেশের অধিপতি, 



১৬৩ বাজসুয় । 
০ ভগ পেস্ট বসি এ পাস এপস জিনিশ, এস টি পপি এটি এসি, এলি এসি ওটি এ 

মহারাজ ভগদত্, মহাবল ধরে । 

ধন্যুদ্ধে, 

ফ্রগুরাম সম অবার্থ প্রহারী । 

ঘোর যুদ্ধ হল ভার ননেঃ 

এক খে, 

অষ্দদন করিল সংগ্রাম । 

হবু ভারে নার্স জিনিকে | 

দোর রণে জীত হন্গে আতি, 

মিত্রভা কলিয়া, অ্রদগানিল স্বাজকর £ 

ভারপর, 
»ত শত ক্ষুছ বাঁজগণে, 

£বন। বরণে, 

করিলাম পহ্গাভব । 

উল্ল.ক দের রাজা, 
বুক্তীস্ত নৃপতি, 

লযুদ্ধে নাগিলেক পরাভব 1 

দেবক, সুদাম, সেনা বিন্দু আদি, 

ভ্রপতি যগুল, 

বিনানুদ্ে বাজকর গুদানল ॥ 

কামগির অন্বান্খর, 

কামদ ভূপতি, 

নুপত্ পাবন সহ, 

সি, শি শা 



চতুর্থ অস্ক। ১৬৭ 

_ঘোররণ করিল আমার সনে 

তব আশীর্বাদে, 

সেই দেখ অবাধে জিনিয়া, 

রাজকর লভি, 

উপনীত হইলাম অলক নগরে 

যক্ষপতি, কুবের জুমতি, 

তবনামে, 

বিনাঘুদ্ধে বশ্ঠতা মাঁনিয়া, 

দিল বহু ধন রত্র। 

তারপর, 

হরিবর্ষে হয়ে উপনীত, 
দেখিনু অদ্ভুত দৃশ্ত ৷ 

অধিবাসিগণ 

বিবিধ আকার ধরে । 

কার অশখ, কার গজ মুখ, 

কেহ দেব! নরম্বখ ধরে। 

গিবিধ আয়ুধ ধরি, 
আরম্তিল ঘোর রণ। 

কপায় তোমার, 

সে সবারে করি পরাভিব, 

লভিনু বিস্তর ধন। 

অবশেষে 

একে একে দক্ষিণস্থ ভূপগণে 



৯৫০৮৮ 

নকুল । 

বাঁজসুয় 

কার পরাজয়, 

ধন, রত, দাস, দাঁসী, অশ্ব, হস্ডী আদদ-_- 

বিবিধ ভূষণ সহ, 

তবপদ করেন বন্দন! । 

নৃপমণি ! 
ভবু আবীর্দাদ শিরে ধরি, 

গশহ পশ্চম দেশে, 

রোহিত আধ্পতি, 

সযুর বাহন, 

করল পিস্তল বণ । 

স্মগণিভ সৈন্য ত1র, 

বাল নদে, 

পল্াদিসে ভালে, 

ব্াজকর লব্ভি, 

মালব, চ*লিষ্, শিবি, বন্দর পুকুরে, 

করি জয়, 

সিন্দধনদ ভীরে শিবের পাতিন্ । 

সার প্র, 

পঞ্চনদ দে এ কত্রি আক্রমণ, 
ঘোঁরনুদ্ধে, লাজগণে করি পরা, 

বহুরত্র করিস সঞ্চয় । 

খরপ, কন্টক দেশ সৌভিপুর নরাধিপে,, 



চতুর্থ অঙ্ক । ১৬ 

করি পরাজয়, 

সরস্বতী নদীতটে হম, উপনীত | 

সেই রাজ) অধিপতি, 

প্রাতিবিদ্ধা নামে । 

পরিচয় পাইয়া তোমার, 

বহু যত্র করি, আনি দিল রত রাজি । 

থা হ'তে, 

পটিনু দারিকাপুরী | 

মহান্নাদ উএগরসেনে, করি নমস্কার, 

ন্সন্ত অন্ত মমন্ত জনের, 

বখাঁবোগ্য চন্রণ বলেন । 

তব বাজহ্ুয-বন্ছ বার্তাসডলন, 
নর যেত বি ১2 
(দল) নান ৬ভপগভার 1 

গেলাম সমুদ্রতীরে, 

ল্লেচ্ছদে ণ জিশ্বালে | 

ছর্দান্ত যবনগণে, 

সংগ্রামেভে করি পরাজন্প 

লভিন্থ অনেক নত । 

তারপর, 

অন্য অন্ত রাজগণ» 



টা লরাজসুজ । 
চে পি পি আস শত | সি শি | পিস পি ০টি এপি এ চার টপ হস টস» পপ সপ শত 

বলা যুদ্ধে, 

বাজকর দিল ॥ 

বহু ধন ব্বত্র আদি সহ, 

নিরাপদে ইন্ছ্রপ্রস্ছে আসি, 

স'পিলাম তবপদে ! 

নরপতি ! 

তব পদধূলী শিরে ধরি» 

শুলুসেন বাক্যে গেসে, 

কবজ প্রবেশ । 

তব নাম শুনি, 

বিন! বরণে, 

নাগি পরিহার, 

গ্লীভিহেসু বহু বক্র দিল | 

'ধিবাজ দত্ত বক্র 

ঘের বুদ্ধে» 

মালি পল্ীজয়, 

আনি দিল বাজকন ॥ 

গো শুঙ্গের অধিপতি, 

করাত বাজন, 

বিন যুদ্ধে বহব্ত্র দিল ॥ 

তারপর, 
চতুরঙ্গ অনীকিনী সহ» 



চতুর্থ অঙ্ক । ১৭১ খা. 
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কুস্তি ভোজরাজ্যেগয়ে করিনু প্রবে *। 

লভি বছ বত্ব তা, 

'অবস্তি অধিপে জিনি, 

পরবে ম্কধ বিদ্ভনগরে । 

দুত মুখে, 

ভাম্মক নুপতি, 

মন আগমন শুনি, 

বহু ধন রত্ব দিয়া করিলেক হজ 

বিষ্ুভক্তি পরাণ, 

ভীষ্মাক রাঁকতন, 

'অন্ক্ষণ গুজে কষ্ে। 

তবাণে হৃনীকেশ, 

বাধা ভব ঠাই, 

চেন বাণী শুনি, 

আ/সতে চাহুল রাজা কষ দরপণ্লে। 

বহু অন্তারোধে, 

নিবারস। তারে, 

চ-ুরক্গ দল বল সহ, 

কান্তার, হেরম্ব, দেশ আদ, 

অবাধে করিয়া জয়, 

উপনীত হইলাম, 

কিক্িন্ধ্াা নগরে । 

সে দে বু অধিপতি, 



১৭২. 
লে শা এ প আস্ইির পরিজ শম্প ” সস. 

বাজসুয় । 

দুই কপিবর, 
মৈন্দ আর দ্বিবিধ নানেতে । 

মন্গষা দেখিয়া, 

শাখা যুগচয়, 

পর্বত পাষাণ ল'ষে, 

ঘোর যুদ্ধ আরন্তিল ॥ 

সপ্তাহ যুঝিন্ত ছুই কপিরাঁজ সনে | 
তবু দোহে, 

নািলাম করিবারে পক্রাজস্ব । 

মোর বরণে, 

জীভ হয়ে অতি, তব্ নাম গুনি, 

করিলেক, সন্ধি সংস্থাপন । 

বহু রত লভি তথ। 

মাহেক্মতিপুরি মাঝে করিস পরবে 

মহারাজ নীলধ্বজ, 

জামাতা অগ্রিক্গ সনে, 

আরুক্ষিল ঘোরতর রণ । 

বৈশ্বানর নিজম্ভ্ডি করিয়া ধারণ, 
সখা! সনে মিলি, 

সেনাগণে দহিতে লাগিল । 

বিপত্তি দেখিয়া, 

অগ্িদেবে বিস্তর করিম স্তব॥ 



চতুর্থ অস্ক। ১৭৩ 

বিভাবহ্থ, 

স্তবে তুষ্ট হ'য়ে-_ 
রণ নিবন্তিয়ে-- 

সখ্যত! স্থাপন করি, 

ধন ব্রত্র প্রদাঁনিল বহু। 

কৌশিক, সৌরা, ত্রিপুরা নগর আদি, 

করি পরাজয়, 

শ্রেস্ছদেশে করিম প্রবেশ । 

পরাজয় করি, মে সবারে, 

হইলাম উপনীত রাক্ষসের দেখে । 

ঘোর যুদ্ধে, 

বনু বক্ষ করি নাশ, 

তান্রদ্থীপ জিনিলাম অবহেলে । 

তার পর, 

দ্রাবিড়, কর্ণাট জয়ন্তী নগরী, 

কণ্সি জয়, 

বিভীবণে ভেডি, 

কহিলীম মম আশমন হেতু । 

পরম বেঞ্ুন রাজা, 
কঙ্ নাম শুনি, 

নানারত্র দেল দান। 

অন নে, 

অন্ত অন্ত রাঁজগণে জিনি, 



৯৭৪ 

ও স্কঘঃ | 

যুধিঠিল ॥ 

শ্ক্কষ ৷ 

রাজু 
শত ০০ ৭৮ শা ০ শি পা সপ হইবার রান হি ৪ মহইরজনি৭* সমন সম -. রন 

ধন বত্ব সহ, 

তবপদ করিন্ু বন্দন! । 

মহারাজ £ 

এবে নিনন্্ণ বিনা, 

যজ্ঞ সম্বন্ধীয়, 

'ন্য অন্য আয়োজন হইয়াছে পয | 

দেবলোক, নাগুলোক, 

সঞ্জুলোক আছি, 

নিমন্ত্রণ হেতু, 

ভ্াতৃমধ্যে একজন পাঠাও সত্বর 

হে গোবিন্দ ! 

স্বগিআ?দ সগুলোক চয়, 

কে করিবে নিমন্ত্রণ ১ 

(বিশেষতঃ, 

সন্নকট হইয়াছে অভিযেক দিন । 

এ অল্প সময়ে, 

কে করিবে নিমজ্ণ সমাধান । 

ধনজযে দেও পাঠ!ইয়া, 

পার্থ বিন!, কে করিবে কাধ্যোদ্ধার ? 



সুধিঠির | 

অ্নুন । 

বৃষিষ্ভির ৷ 

চতুর্থ তঙ্ । "৫ 

অহাননাজ! 

পাইলে আদেশ তব, 

মনোরথ গতি স্ম, 

দৈখরথে চড়, 

সন্তনোক করিব ভ্রধণ। 

গ্রাথা ধক ধনগ্চয় ! 

কোন কার্য অসাধা তোমার ? 

প্রাণপণে করি আগীর্বাঘ, 

নিষণ্টকে, 

এস ফিরি, 

পগ্তলোক নিষস্তরণ করি। 

গ্রণপাত ভপদে তোলার । 
প্রস্থান) 

হাীকে” ! 

পুজ্যপাঁন পিতামহ দেব ! 

গুজনীয় আচার্ষ প্রধান ! 

ছিজোত্তম বৌমা মহাশর ! 

মতি বিছ্র তাঁভ ! 

পিতৃনখ! কগাচাধা বীর! 

১ 

পেশ সাস্র্ জ্ জর উপ সস হন উজ অপার স্থিত ছিল আতা জী জা লট 



১০৯৩৬ 

খুধিতিক্স । 

হারার রাজসুয় 

বে কহ মোরে, ূ 

কেবা, 

কোন কাব্য ভার করিবে শ্রহণ ? 

মহারাজ 

মহাহশ।! ভীম্ম সহ পরামশ করি, 

য্বে' যুক্তি করহ বিধান । 

শিশু 1 

কুরবংশ চির আন্ুগত তব । 

নালা সবে, 

গগন তব চিরদিন । 

তোমা সবাকার, 
জঅন্তমতি শিরে পি, 

এই যজ্ঞে হইশাতি ব্রতী । 
যাহা! হনে, 

“বই কাধ্য হবে সমাধান, 

মথা স্থানে, 
ন্স্াজিত কর সবাকারে । 

বৎস সুখিউিল ! 

নাহি চিস্ত কার্যভাবর তরে । 

খন, বত্র, ভাণ্ডার সকল, 



চতুর্থ 'অঙ্ক। ১৭৭ 
এ তে পতি শত পাস পিই সক এ ও ০ বিএ চট এ উর ৬. এ এ, পলা শট শি তি শপে ৩ সা পি জিত শি 

সমর্গহ হুর্যোধনে । 

ভুঃশ।সনে, 

কর নিয়োজিত, 

ভক্ষা, ভোজা দানিবারে । 

বিএ্র পুজা, 

ভার দেও অশ্বখম] প্রন্তি । 

বাজগণ হ'লে উপস্থিত, 

অপ্জয় বঙ্গিবে মবে ॥ 

দানে কর্ণ শ্রেষ্ঠ মবাকার ; 

তেই, 
ছুঃখীজনে ধন বিতরিতে, 

করণে কর নিয়োজিত ? 

জোষ্ঠভাত তৰ 

সোমদভ, 

প্রদীপ নন্দন সহ, 

করিবেন অবস্থান গৃহকর্তারগে । 

সহস্র সেনানা সহ, 

পুর্বদ.র রক্ষা হেতু, 

ইন্্রসেন থাকিবে ছুয়ারী । 

শত রঘী সঙ্গে করি, 

সহাবল সাত)কি ধীমান, 

থাকিবে নতত, 

রক্ষিতে দক্ষিণ ছার । 



৯ টি উল 
এ রঃ শি পাশ ভা আস জা পি পি এ রস ও এ জি এআ 

লাজসুর | 

বুক্ষিবারে 

উত্তর হয়া, 

অনেকুকছ্ধে কর নিয়োজিত £ 

সহক্সেক, 

আথী সঙ্গে লিসা, 

হধ্যোধন, 

শত্ভ্রাা সহ, 
জহুবে ফতিভঃ 

পপ্চিমেশ ছ্বারর্জ্জ হেড ॥ 

মহুণবল ভীনশমেন, 

শত বগ্থী স্, 

চ1রছাঁলে করিবে জপ, 

শক্তি ধালণ ভবে । 

মাদ্রীক্ৃতদ্বক্ঘ, 

'ঘনক্ষণ বে তব পানে, 

বাজগশ, 
ত্বাগমন জালাঁতে তে $ 

আমি আর, 

দ্রোণাচাষ্য বার, 

থাকব সত, 

সর্ববকার্থয দৃষ্টি হেতু ॥ 

মহাবীর ঘনঞ, 

নারামণ সনে, 



চতুর্থ অঙ্ক। ১৭৯ 

রহিবে সতত, 

রক্ষিতে এ মহাঁষজ্ঞ । 

(শীষের প্রতি) 
জনার্দন ! 
কহ মোরে, 

কিবা, 

কাঁধ্যভার ভুমি করিবে গ্রহণ ? 

শ্রীকৃষ্ঃ। 

যত্তহজে, 

বিগ্রগণ করিলে প্রবেশ, 

লবারে পুক্তিব আষি, 
পাছ্, অর্থ্য দিয়া। 

ভান্গ 

এই হেতু, 
বলে তোম। ভক্তেব্র অধীন । 

ব্রাহ্মণ স্থাপন তরে, 

যুগে, যুগে, 
কত অবতার করিলে গ্রহণ। 

ওহে ভক্ত বাঞ্চা কল্প তরু! 

যেই জন, 

ভাঁকে তোঁমা ভক্তি ভাবে, 

তার কাছে বান্ধ! থাক চির দিন 

আঁজি জানিলাম স্থির, 



* +০পড লাজলয় 
সি দিও শি “৬ এস, পিএ উজ আনে "৬ শর শি 

বিপ্র দেহে 

বিরাজেন ভগবান । 

ওহে জীলাময় হবি ! 

তব লীল! কে পারে ঝুঝিনে 2 

বিহর । 

ওহে প্রভু শীবৎস লাঞ্চন : 
ব্রাহ্মণের গৌরব বাড়াতে, 

নিজ বক্ষে, 

পদ চিহ করিলে ধারণ 7 

কত মহা পাশী, 

প্াইল উদ্ধার, স্ম€রক় শ্রাপদ তঘ : 

দন হন বিছুবের প্রতি, 

দয়! যেন থাকে চির দিল £ 

ধৌম্য ॥ 

প্রুনলনিত ভাবা, 

আর শুরু অয়োদশী, 

এই দিনে, 

মহা1 যত্ভ হবে অরুন । 

যজ্ঞ স্হল, 

কালি 2রিষাণ, 

ভপবেোগী দ্রব্য চঙ্গ, 

করেতে স্ংগ্রহ, 

দ্বুতগণে কম্সহ ৫ লণ ; 



ই হী গর চতুর্থ অন্ক। 
এ হন পচ সনি তস্ছি চউননি০ল এর" হও জজ ভাজ পার স্টি৯০১৯ এরই ২০৪ ওরা হিসসপস্্স উট সরি” বে ও ৮০ চে 

দুধিষ্টির | 
দ্রধা সব হয়েছে সণ্গ্রহ | 

ভূত্যাগণে করিয়াছি, 

অন্থমতি, 

উপধুক্ত কালে, 

ষজ্জগোরে যোগাইতে সব 

€ নকুলের প্রতি? 

ভে নকুল ! 

বথ লয়ে যাও ত্বরা হপ্তিন! নগন্ছে । 

' পুভাপাদ জোষ্ঠতাতে, 

মম নাম কি, 

স্রযোধন আদি ভ্রানগণে, 

জননী গান্ধারী, 

ঝুলবধূগণ সহ, 
ঘন্র করি, 

আন সবে উল্ত প্রস্থ পুরে। 
নকুল 

রাজ দেশ, 

শিশোধাধ্য মোর । 
নকুলের প্রস্থান | 

ধুধিচির । | 
চল সবে, 

অন্ত অন্ত কার্য সম্পাদিতে । 

(সকলের প্রস্থান 



কুন্তা 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক । 

আন্তঃপুরস্থ বক্ষ । 

কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা। ও অন্রান্ত পুরনারীগণ 

দেব দেব মহেশ্বর ! 

বর তব 

গুর্ণ হ'ল এতদিনে । 

পায় তোমার, 

যুধিষ্ঠির মোর, 

হইবে সম্রাট এমহীমগুলে ; 

একছত্র রাজা বলে ঘোঁধিবে জগতে | 

ছিন্ন রাজরাণী, 
রাজমাত হন এতদিনে । 

প্রাণাধিক! বধুগণ ! 
অন্য অন্য পুরনারীসনে, 

মাঙ্গলিক কার্যে হও রত । 



পদ ভা ৪ সি শি শর সা
 কপ অসশ 

এ 

স্রুগ্রা। 

হিড়িছা। 

কুস্তরী। 

০৯ চি 
১৬০৩ 

শে হন 

দেখ মাত ! 

কে রমণী আসে ধীরে ধীরে, 

তুবন মোহিশীরূপে । 

রূপচ্ছটা, 

দামিনী বিকাশে ঘেন 3 

তিল ফুল ভিনি নাসা; 

শ'খঘুগ নীলোতপল নিভ ) 

ঠাঁচর চিকুর দাম, 

বেণীবদ্ধ হয়ে, 

কুষ্চসর্প মম হালছে নিতশ্বোপ্গে : 

বিহ্বল জিনি, 

অধণরাষঠ মুনি-মন-লোভা!। 
চিত্রিত ধন্থকখণ্ড সম, 

ভ্রযুগল কিবা খোভ। পাক । 

মরাল গামিনা ধনী, 

দেখ হেথা আসিতেছে দ্বীরে। 

(হিড়িার প্রবেশ) 

(কুস্তীর চরণে নমস্কার করিধা) 

আশির্বাদ কর মাতঃ ! 

কে তুম সুন্দরী ! 



৯৮২ বাজনুয় | 
দি স্টপ চি পিপিপি পপ এটি এ উল এ রি এট এ 

যেন কোথা দেখেছি তোমারে । 

শ্বছব্ৎ হয় 'অন্গমান । 

শী দেহ পরিচয় । 

ভিডিস্বা। 
মাগো! 

চিরদাসী আম তব; 

ষতগুহ ত্যজি, 

পঞ্পুজ্ লয়ে, 

ছিলে ষব্রে, বিপিন-বামেনী, 

তো মাল লাদেশ লয়ে, 

সধ্যম পাঞব, 

করিল। বিধাহ নো ! 
খ্ঠাহবর কপায়, 

পুল কিয়া লাভ, 

পুল লায়ে, পিআালনে করি বাস 

ঘুত মে, 
শুনে যভ্তকরা, 

প্ুলসনে বাজ কয় লয়ে, 

জ্যাসয়াছি চরণ বন্দিতে : 

হডিন্বা আমার নাম । 

এস এপ মা আমার, 

কলে ববাশাব্দাদ, 

পতি, প্ুলসহনে, 



৪. জলা ও পি সস 

দাদী | 

চতর্থ অঙ্ক । ১৮৫ 
ভিল নত আগর এন ও ৯ ও ঠা হতোনা এছ 

হও বৎসে চিরজীবী। 

হেরিয়া তোমারে, 

কত বে আহ্লাদ, 

হইয়াছে হৃদে মম, 

বর্ণিবারে নাহি পারি! 

(দ্রৌপদী ও শ্ুভগার গতি) 
পাণাধিকা বধুগণ ! 

এ যুবতী ভীমের প্রেরসী, 

ভগ্দী জ্ঞানে, 

বিধিমত কর অভার্থনা । 

(জনৈক দাসীর প্রত্শে) 

০০০৪০০৯৬০ক ক 

৫ ভনন । 

কুরুরাঁণী, বধুগণনহ, 

এহ মাত্র, 

এসেছেন হস্তিনা হইতে ; 

আছে সবে তব অপেক্ষায় । 

যাই আম, 

৬1 সবার অভাথন। তরে 

তোদা হুইজনে, 

ষদ্ত এর কর বিধিমতে | 

(কুস্তীর প্রস্থান, দ্রৌপদী ও সুভদ্রার নিকট 
হিড়ম্বার উপবেশন) 



সাত 

জীপদী ॥ 
রাঁজসুয ! 

শি  * ৯লী শিপ সিসপিমতিলীলা হর ৪ 

সভদ্রার প্রতি) 
দেখ ভগ্গ ! খলের প্রক্কতি, 
যার যে স্বভাব, 
আপন শ্কাশ পায় । 

(ভিড়িশ্বার প্রতি) 
€৪তর ন্শিঃচরি! 

আহস্কারে, 

শা কর সভাব মোবে। 
হক তুভ ? কেহ নাহি জানে পরিচ, 
কি সাহমে আনেলে হেথায়, 
মমাসনে বসিবারে £ 

এক দন, 

ঠাকুরাণী মুখে, 
শুনেছি তোর বিবরণ । 

মদনে মাতিয়া 

বরেছিল চন 

ধার হাতে, 

ভ্রাতা তোপ হইল নিহত। 
ভাত বৈরি বলি, 

না মা:নল উপরোধ | 

'থব। কামুকী যেজন, 

» ক্রু মিআ না কবে বিচার । 



চতুর্থ অস্ক। ১৮৭ 

তেন মনে লয়, 

কামাতুরা হয়ে) 

দ্বাঁনে স্থানে করিস ভ্রমণ । 

৬ হেন শ্বৈরণী, 

আন্তঃপুরে মাহ পার স্থান। 

যদ চাহ, 

মান বাচাইতে, 

শী্ধ যাও পলাইরা ; 

নহে, 

প্রাতফল পাইবে অচিরে। 

রে পাঞ্চা'ল ! 

কেন কর্ বুথ। অহঙ্কার ? 

যেইজন পরনিন্দ1| করে, 

আপনার ছিদ্র নাহি দেখে। 

ঝুৎসিৎ যেজন, 

আন্তে লিন্দা করে,, 

যতক্ষণ দ্পণেতে, 

নাহি হেরে নিজ মুখ। 
সেইমত, 
দেখি আচরণ ভোর । 

সহাবীর ধনগ্রষ, 

সম্মুখ সংগ্রামে আনিল বাধ! 



১৮৮ পাজসুয় । 

তাঁর জনকের 

অশেষ লাঞ্চন! দির! ? 
নাহ জানি, 

কোন লাজে হেনজনে দেল কন্তাদান : 

স্বযন্বর! শান্সের বিধান । 
সেই হেতু, 

হটীম সেনে শ্বামি-পদে করি বরণ । 

ভ্রাতা মোর অপমান বোধে, 

জাকুণ সংগ্রাম করি, 

বীর ধন্ষে ও্াধণ দিল । 

€দেখ্ ভাবি, 
ভোর বিসীহের অঠ্ো, 

হইয়াছে মম পরণয় ॥ 

সেই হেতু বধু মধো, 
সন্ন জোষ্া আমি। 

পাগু পুজ পঞ্চজনে, 

পায়োদশ বধু মোরা ॥ 

নাহি জান, 

কোন লাজে প্রশ্র্ধয ভূগ্তহ এক £ 

ছুষ্টার স্বভাব, 

জানি আমি বিধি মতে | 
(ডেখপদী । রং 

আরে হুষ্টে ! 
এতই ক্ষটুম্পদ্ছ। তোর । 

সি 



2 সিএস এও 

হিড়িথা। 

চতুর্থ অঙ্ক। ১৮৯ 
আও আব অং সক অক ৯০৯টি িন্ছিটিন্ষিওী 

নিন্দা কর জনকে আমার, 

দেবগণ গুজে ধারে? 

তারে রে রাক্ষসি ! 

নিতান্ত হ্বতস্ত্রা তুই, 

রক্ত মাংস ভোজ্য যার, 

মন্থষোর আচরণ বুিবে কেমনে ?£ 

পুনঃ কহি, 

থাকে যদ প্রাণের মমতা, 

শীঘ্র কর পলায়ন । 

কি হেতু, 

নিন্দস মোরে স্বতস্তরা বলে? 

বালা কালে, 

নারীগণে পিতা রক্ষা করে, 

যৌবনে স্বমির দাসী । 

শেষ কালে, 

রক্ষে পুন, এই কথা শাস্ত্রের লিখন । 

মহাবীর, 

ঘটোংকচ তনন্ব আমার, 

বাহুবলে নিশাচরে শনি, 

রাজ! হ'ল মাতুল বাজোতে ! 

যত রক্ষ আছে ত্রিভুবনে, 

তনয় আমার, 



১এট2 রাজসুম : 
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শি 

তৌপদী । 

একেশ্বর জিনিল সবাবে । 

বক্ষগণ, 

ব্রাহ্গস্থ্য বজ্জ বার্তী শুনি, 

করিল মন্ত্রণ। সবে, ষজ্জনাশ আশে £ 

হাবীব পুজ্র মোর, 

গুগুচর মুখে এ বারতা শুনি, 

সে সবাকে, 

বন্দীকরি জাখিয়াছে কারাগারে । 

অণরে কষ ! দেখ চেয়ে, 

বজ্ঞসভ1 ভ”য়েছে উজ্জ্বল, 

মম পুজ এীভা হেভু। 

নিশ্ীপত্তি, 

শোকে থা তাবাগণ মাঝে, 

কিনা, 

পুরন্দর দেৰ সভাঁতলে, 

সেইবপ, 

শোভিভেছে শনয় আনায় ॥ 

অরে নিশাচর 1 

পুন পুনগ, 

তনয়ের গর্বকল ? 

কুরুক্ষেঅ যুদ্ধ মাঝে, 

কর্ণের একান্ত বাণে, 



নিশি রিনি অগনিত 

হড়িস্বা । 

ভদ্র! । 

চতুর্থ অঙ্ক। : 
সি সই পিন ন্ছিই্িত এ সী সত অ+. ৯ ৯ 2 

পু তোর যাবে ধমালয়। 

বাকা মোর ন! হবে অন্তথা। 

দেখিব তখন, 

পুত্র গর্ব কোথা থাকে ভ্োর। 

হর 

; ৯৮ 
৮ 

আরে ছুষ্টে ডি 

নির্দোধী আমার পুজ, 

কেন খাপ দিলি তারে ? 

নির্দোষীরে গীড়। দেয় যেই, 

নাহি এজগতে । 

তার মত মহাঁপাঁপী, 

মম সম, 

পুজ শোকে দহিবে হৃদয় তোর; 

বণক্ষেত্রে বীর কন্ধ করি, 

গুজ মোর পড়িলে সমরে, 

স্ব্ণেবাস হইবে অনস্ত কাল। 

মম পাপে পঞ্চ পুত্র তোর, 

পশুবৎ বিনাধুদ্ধে 

হইবে ছেদিত। 

(হিড়িস্বার দণ্ডায়মান হওন এবং সুভ 
উভয়ের মধ্যে ঈীড়াইয়া) 

ক্ষান্ত হও ভগ্গীগণ 1. 

অকারণ বিবাদ ন কর। 



হিডিস্ব! 4 

ভ্রীপপদী । 

কুত্তী । 

করস 

পাজসুয় ! 

আজ কলহেতে সব্বনাশ ঘটে ; 

হ্ীকুরাণী শুনলে একথা 

দৌোহে হবে নিন্দার ভাজন। 

কেস্থীর প্রবেশ) 

ছ্ 

মাগো! 

বিনাদোষে বাঁজ্সেনী নিন্দয়া আমাক, 

পুজে মোর শাঁপ দিল । 

তেই মাতঃ ! 

কর অনুমতি প্রুক্র লয়ে যাইব এখনি ; 

আমারও পঞ্চ পুজগশে, 

বিনাদোষে শাপ দিল 

ছি! ছি! ছি! ছি! 
বাজকন্যা রাজবধু হজে. 

হীনা নারী সম, 

কিহেভু বিবাদ কর * 

তোমা ছইজনে, 

পতি পুজে ভাগাবতী নারী ; 

নিতাগ্ক পাধানী সম, 
তেন দাও পুজগণে শাপ £ 

আঙ্গলিক আচরণে বত মোরা সবে; 



চতুর্থ অঙ্ক । ১৯৩ 

অমঙ্গল আহ্বান কিহেতু ? 

হে দ্রৌপদী ! 
লাটেশখরী তুমি, 

হেন অংচরণ ভোমাহ না পোভাপায । 

বিশেষতঃ 

কেহ বদ অভ্যাগত অতিথিবে, 

হিনাদোধে করে অপ্মান, 

হড়ঈ অন্থ ঘটে তাক্স । 

এবে, 

শাপাস্ত কিয়! 

খাসার বচনে, পরস্পর, 

ভগ্বী-সম-নেতভাবে কর আলিঙ্গন 

অন্তরায়, 

বড়বাথা বাজিবে অন্তরে | 

(জৌপদী ও হিড়িম্বার আলিঙ্গন) 

চল বধুগণ | 

গান্ধারীর অভাথন! হেতু ! 

(সকলের প্রস্থান) 
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বিভীষণ। 

তৃতীয় গর্ভান্ক। 

সিংহদ্ার | 

ছধে)াধন ও অন্তান্ত রাজগণ লগাঁয়সান 

দুরে শ্রীকৃষ্ণ ও বিভীষণের প্রবেশ । 

ওহে চিন্তামণি ! 

অপুর্ব ভোমার লীল!! 
সত্যঘুগে, 

মীনদেহ করিয়। ধারণ, 

উদ্ধার করিল। বেদ । 

ধরিয়। বরাহমু্তি, 

বিশাল দশন অগ্রে স্থাপিলা ধরণী। 

পুনঃ হবি, 

নৃসিংহ মুরতি ধরি, 

দেবদ্ধেবী হিরণ্যকশিপে, 
হেলায় করিলে 'নাঁশ। 



চে 2/ লি চতর্থ অঙ্ক । 

কুম্মপ্দপে, 
বিশাল ধরণী, তব পৃষ্ঠে করিলা স্থাপন 

ত্বর্গরাঁদ্য করিতে রক্ষণ, 

ভক্তের বাড়াতে মান, 

ধরিয়। বামনরূপ, 

আহ দ্বারী ব'লর দুয়ারে । 

ত্রেতাযুগে দেব সনাতন, 

ভূগুরাঁম বঙ্তি করিয়া ধারণ, 

ক্ষত্রগণে করিয়া সংহার, 

ধর্মরাভ্য করিলে স্থাপন ॥ 

রামরূপ করিয়া গ্রহণ, 

সর্বস্বরূপেনী, 

ম।জানকী সঙ্গে কর, 

উদ্ধারয়া পতিত বানরকুল, 

ছুর্বৃস্ত বাক্ষসগণে করিলে সংহার । 

সেইবরূণ, 

দাস তব নে অন্তক্ষণ । 

দিবানিশি শল্পনে স্বপনে, 
সে পবিত্র, 

রাম নাম জপি লিরস্তর। 

হৃদয় মন্দিরে, 

প্রথারাম বাম সীতা, 



১৪৯৩ 
ভি 7. ক জিদ খুন একি এ 7 শক্তি শা 

রাঁজসুয় 1 

বগল মুবতি করিয়া স্থাপন 

ভক্ত প্রন্পাহরে, 

নিরস্তর পুরি গুভেো ! 

এই দ্বাপরেতে, ্ 

কুষ্ণ রূপ অবতীর্ণ হয়ে, 

ঘু'ধঞ্ঠরে উপলক্ষ কর, 

ঝবখন্স্থ্ন বণ লীল। করেতেহ হরি । 

হে বর্গ সনাতন ! 

পাথ মুসে বারা পেয়ে, 

ছ্বাসিযাছ চরণ বন্দভে, 
পুণ হন্পি মনক্কাম মম | 

এবে, 

কর অন্থনতি কিবা! কাধ্য কিক সাধন ? 

ওহে রক্ষগকুল গতি 

জানি আমি অজ্তর তোমার । 

ভণ্তিপণে, 

তব ঠাই হয়েই বিজ্ীত | 

আনিয়াহ যুধিঠির নিমন্ত্রণ, 

চল মম সনে, 

ধ্্মরাজে ভেটিবারে ' 

গহে জগলাথ ! 

আসিনাই বজ্ত আশে, 



৮ হু স্টি চতুর্থ অস্ক। 

কিন্ত, আসিয়াছি, 

বিরিঞি বাঞ্চিত তব শ্রীপদ বন্দিতে। 

মনোরথ পুর্ণ এভ।দনে ! 

এবে, 

্নাজ্ঞাকর প্রো : 

স্বগণ লইয়ে লক্কাপুরে করিব গমন। 

ওহে রক্ষকুল রাজ ! 

ধন্দরাজসহ সাক্ষাৎ না করি, 

কর্তব্য না৷ হয়, 

রাজ্ো গমন তোমার । 

মহাঁরা্গ যুধিঠির, 

সাক্ষাৎ ধঙ্মের মৃত 

স্তাবাদী, জিতেক্জিয়, নিষ্পাপ শরীর । 

হেল্প দেখ, প্রবল প্রভাপে, 

আসমুদ্র ক্ষিভিতল করিয়া বিজয়, 

'আরঃিল! রাজ্য মহাযজ্ত | 

ধার ধর্মে হয়ে বশ, 

দেধগণ সহ, 

শিবন্নপী মহেশ্বর রক্ষেণ সতত ;- 

দেইজনে করিলে দর্শন, 

সর্বপাপ হয় বিমোচন । 

সেই হেতু, 



১৩১৮৮ 
০ 

বিভীধণ। 

আীকষ্ও । 

রাজসুয় । 
শপ হা শব শা শক শি শা এস্ারি এ এড ৩টি চা ্ শি চে 

অনুরোধ করি তোমা, 

৪ল যাই ভেটিতে তাহালে । 

'ভ্ঞ! তব শি্াধাধ্য মোর । 

গুনে আন শুনেছি ব্রক্গার মুখে, 

'নন্ত ব্রন্মাণ্ডে তুম সবাকার স্বামী ; 

সর্ব ধন্ম পক্ষা হয়, 

হেবিলে শ্রীপ্দ তব । 

451 সেই হেন্ত, 

পুণামন বল, 

নাছ চাহি জন্তে দেবিবারে। 

বিত্ত, 

শ্িরোধাধ্য আদেশ তোমাৰ । 

ওহে হাবীকেশ ! 

তব সনে তিন দ্বার কছক্না জন, 

নারিলাম, 

এ্রবেশিতে যকত সভাতলে । 

লজ্জা নাহ দেহ আর 
রক্ষ ছড়ানপি ! 
স্বচক্ষে দেখিলে 2ম, 

সহিলাম কত আত 

পুর প্রবেশের ভাল, 



টতুর্থ অঙ্ক। ১৯৯ 
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ভীমাস্মজ ঘটোতকন, 

সত্যকি প্রভৃতি, 

রাঙজাদেশ বিনা, 
নাহি দিল দ্বার ছাড়ি, 

ভানিকদ্ধ পৌত্র মোর, 

সেও নাহি মানে উপরোধ, 

সহিলাম এত অপমান ! 

ভীষণ । 

মান অপমান মম, 

সর্বন্ধ অপিত দেব ! তোমার চরণে । 

আীকৃষও | 

ম্হামানী কুরুশ্রেষ্ঠ রাজা ছুধ্যোধন, 

অন্ত অন্ত রাজগণ সনে, 

সাছেন সতর্ক সদ। ছার রক্ষা তরে। 

সম্মান তোমার নিশ্য় করিবে রাজ 

চল যাই দ্বার দেখে । 

(উভয়ের অগ্রসর হন 

চু্যাঘন। 

( অগ্রসর হইয়া ) 

কহ নারায়ণ ! 
কেবা এ পুরুষব্র, 

সঙ্গেতে তোমার ? 

১৮ 



সা 

গজ ১০৬ 

সত স্পপপ। এর “টি উল অত জন পি 

ৰা 

জ্য্যোধন ! 

রাজসুয | 
শপ কপ শি শপ শপ শি সপ্ন ইউসি | আপ আন আল” সন জা পনি সিল জপ পাদ জা জলা সী সন সা 

লঙ্কার ঈশ্খর ইনি 

বাবণের সহোদর, 

বিভীবণ নামে 

এসেছেন ধর্মরাজে ভেটিবারে, 

রূপা করি ছাড় দ্বার ক্ষপণেকের তবে 

ক্ষণকাল লভভহ বিশ্রাম, 

যাবৎ না আসে মা্রীজুত | 

ভ1সলে নকুল, 

ভার সহ প্রবেশিবে পুরে । 
না হইলে আদেশ ব্রাজার, 

দ্বার ন। ছা'ডুহ্ত পারি । 

হের জগরাথ ! 

বনু (দিন হস্তে, 

বনু বান্ছগণ দ্বারে আছে দাড়াইজ$, 

করিবারে বাজ দরশন । 

বাজাদেশ বিনা, 

বাজগ্রণ কাবুলে প্রবেশ, 

ভীমের আক্রোশে বিষম সঙ্কট হবে । 

সেই হেতু, 

করি ডপরোধ, 

কিছু কাল জভহ বিশ্রাম । 



চতুর্থ অঙ্ক। ২০১ 
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(নেকুলের প্রবেশ/ 

শরীক । 
হে নকুল! 
তিন দিন হয় নাই রাঁজ দরণন, 
কহ মোরে সবাকার বিবরণ । 

নকুল। 

মহারাজ, ব্যাকুল তোমার তরে, 

তুমি গেলে, 

অভিষেক হইবে তাহার । 

(বিভীষণকে দেখিয়া) 

কে বা এই মহাজন? 

শীষ । 

মহারাজ বিভীষণ লঙ্কার ঈর্খর | 
লকুল্। 

(বমঙ্কারাস্তে) 

নমস্কার করহ্ গ্রহণ। 

তব আগমনে, 

পবিত্র। হইল পুরী । 

বিভীষণ। 
ধন্ঠ ধন্ত পাঁওু পুত্রগণ ! 

হাহাদের ভক্তি রূপ ডোরে, 

ভগবান বাধা নিরস্তর ? 
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ডি দরশনে 1 

্ রঃ নী বিভীষণের প্রস্থান ও ক্রীক 
(নকুল 



রাহা 
রা চে 

৫ প 
্ ০৪) ) 
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শ্রীকৃষ্ণ ও বিভীষণের প্রবেশ। 

শরীক 
ওহে রক্ষোততম ! 

গিয়ে তুমি রাজ সভা! মাঝে, 

ধর্মরাজে করিয়। দর্শন, 

ভূমিতলে পড়ি, 

প্রণাম করিবে তায়, 

রাজাজ্ঞা হইলে, 
উঠিয়া তখনে, 

যোড় হস্ত থাকিবে চাড়ায়ে। 

বিভীষণ। 

হেন কথা নাহি কহ প্রতো ! 

তব পদতল বিনে, 

অন্ত ঠাই না নামিবে শিরঃ কন । 

জন্মাবধি, 

সেবিয়াছি শ্রীচরণ ভব; 



৬৪ 
মল. সস 

শীকফ । 

রাজসুয় ৷ 

প্রতি দিন, 

উদ্দেশে ভোমার, 

কোটি কোটি নমস্কার করি । 

জান তুমে পুর্ব বিবরণ । 

যতদিন থাকিব এ ধরাধামে, 

তত দিন সেবিব ভোমায় পদ; 

অন্যজনে না করিব নমঙ্কার । 

ইন্দ্র আদি ₹দব কোন ছাড় 
খসসিলে *ক্কর, 

তবু না নমিব তারে । 

ধ্যান, জ্ঞান, জপ, তপ তুমিই সকল । 
তোমাবিনে অন্তে নাহি জানি £ 

হে প্াক্ষস বাজ ! 

থস্মরাজ যুধিছিলে, 

নাহি জান ভুমে 

সেইহেতু হেন কথ কহ। 
পথিবীর যত রাজগণ, 

ভূত.সম নিত্য সেবে ভারে; 

যক্ষ, বক্ষ, গন্ধব্ব, কিন্নর, 
সবে সেবা করে বাবে, 

হেন জনে, 

কিবা দোষ 'প্রণাম করিতে £ 

কুপন ক্রি সপ পা পি জপ 



চতুর্থ অন্ক। ২০৫ 
নি শশার | পি্পিদ্লী শা লস ছিলি রসি 

বিশেষতঃ, 

ধর্মরাঁজ নমন্ত আমার । 

বিভীষণ। 

কোন জন নম্স্ত তোমার, 

তুমিই জানহ বেদ 

কিন্ত, 

এইমাত্র জান আম, 

এ জগতী-তলে, 

তুমিই সবার স্বামী । 

মা'নলাম, 

ঘুধিঠির ধর্মপরায়ণ ; 

কিন্তু, 

কেমনে সে শ্রেষ্ঠ হ'ল সবাকার ? 

€কব! শ্রেষ্ঠ তোমা হতে ? 

করি যোড়পাণি, 

হেন আজ্ঞা নাহি কর প্রভে। ! 

বিতীমণ ! 

জানি আম, 

মম প্রতি অচল! ভকতি তব। 

তেই কহি, 

রক্ষিবারে মম অনুরোধি। 

সাক্ষাৎ ধর্দের মুর্তি রাজা যুধিষ্ঠির 



শ৬৬ 
০ 

বিভীষণ। 

আকষ। 

রাজসুয় | 
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তার ঠাই, 

করিতে প্রণাম, 

দোষ বলি নাহি হয় অন্মান। 

জনাদ্দন ! 

এই আজ্ঞা ছাড়া, 

কহ বদি, 

আনম শ্রাণ দিতে বলিদান, 

দাস তব, 

তাহে ন কুষ্ঠিত হবে। 

প্রতিজ্ঞ আমার, 

তোম। বিনা, অন্যজনে, 

নমস্কার করিবন। কু । 

ওহে প্রভো ! 

দাস প্রতি হেন আজ্ঞা নাহি কর আর। 

(শস্বেগত) 

মম ভক্ত বিভীষণ, 

আম! বিনা অন্যজনে কভু নাঁহি জানে । 
ভাঙ্গিলে প্রতিজ্ঞ তার, 

বড় ব্যথা পাইবে মরমে, 
এদিকেও, 

ধর্মরাজ বুিচির, 

আমার কথা, 



চতুর্থ অঙ্ক। ২৪৭ 

আরম্ভ করেছে যজ্ঞ ; 

সভামাঞে, 

বিভীষণ প্রণমে না যদি, 

ধন্মরাজ হবেন লজ্জিত । 

বিশেষতঃ 

ভক্ত মোর পাঠ পুল্রগণ ; 

ভক্তিপাঁশে, 

আছি বাঁধ। নিরস্তর | 

উভয়ই ভকত মম 

একের গৌরবে, 
২১ ০৮৬৯৯ 

মনঃকশ লাংবে আঅগলে। 

বড়ই সম্কট উপস্থিত । 
(প্রকান্ডে) 

রক্ষ কুল পতি ! 

দেখ ভাবি মনে, 

প্রত্যেক শরীরে 

পম রূপে খিরাজেন ভগবান ; 

কিন্ত, 

যেই জন ভক্ত মোর, 

তার সনে অভেদ শরীর মম । 

মহাযোগী তুমি, 

নয়ন মুদিয়ে, 

যোগ বলে প্রতাক্ষ করহ ত্বর'» 



(বিজীষণ । 

রাজসুয় 
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মহাভক্ত কুন্তির নন্দন, 

মন সনে অভেদ শরীর। 

সেই হেতু নাহি দোষ, 

নমস্কার কর ঘর তারে। 

হে অন্তর্বামন । 

এত দুর, 

ক্ষ দৃষ্টি হয় লাই মোর, 
ওতে ভভানময় ! 

কূপা করি, 

সেই জ্ঞান কলহ পান : 

যাকে, 

ভেদ। ভেদ ঘুণচিবে আমার । 

যোগ বলে পাবে সেই জ্ঞান । 

নহে, 

স্থল চক্ষে যে, 

বিশ্ব্ূপ দেখিতে বাপনা, 

হের সেই, 

বিরাট মুরতি মম। 

(শ্রীকৃষ্ণের অন্তপ্ধান ) 

পট পরিবর্তন এৰং বিরাটসমুর্তির জাবির্ভাৰ । 
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দেব দেবাগণ কর্তৃক বির1ট মুর্তির স্তৃতি গান। 

রাগিনী বুন্দাবনী পারঙ্গ--তাল কণয়ালী। 
পুকুষগণ । 

স্রীগণ । 

সকলে । 

পরুব্গণ । 

স্বীগণ | 

সকলে। 

পুরুষগণ । 

স্ীগণ। 

সকলে । 

পুরুষগণ । 

সত্রীগণ | 

সকলে । 

পুক্বগণ । 

স্রীগণ। 

সকলে। 

পুরুষগণ । 

স্্রীগণ। 

সকলে। 

পুরুষগণ । 

স্ত্রীগণ। 

লকলে। 

ওহে সর্বাধার ! সুরনর ভেলা, 

সর্বগুণাকর, সঙ্গত খেল! ; 

নারায়ণ, নাবায়ণ,নারায়ণ ও ! 

ব্রিংলাক পালক গোলক বাসী, 
ভবলোক আলোক সম্বিত রাশি, 

নাগায়ণ, নার যণ,নারায়ণ ও ! 

পুর্ণ পরাৎ্পর পরিসর গানে, 

পর্বত পুর্রিজ, মই.কুহ পত্রে, 

নারায়ণ, নারায়ণ,নারায়ণ ও । 

*ত শ্ত ভাঙ্কর, কধধাকর জাগে, 

নদ নদী পুর্ণিত, কলেবর ভাগে, 

নারায়ণ নারায়ণ, নারায়ণ ও | 

তরু রীজি রত, ফল ফুল হারে, 

যোৌগিগণ মো।হজ, নিয়ত বিহরে, 

নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ ও । 

ং₹শ-নিনাদন, কুপ্ত কুটীরে, 

মৃছ মধু সিঞ্চন, কর্ণ কুহরে, 

নারারণ, নারায়ণ, নারাহ্ণ ও । 

কুল বধু চঞ্চল, অকুল পাথারি, 

মনসিজ মোহন, বিপিন বিহারী, 

নারায়ণ,নাাযণ, নারায়ণ ও । 
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৭ । পুরুষ্গণ। ধাওত যমুনা, উজান বহে 
সত্রীগণ। রাধা হৃদি রঞ্জন, নিকুপপ গেছে, 

সকলে । নারায়ণ, নারায়ণ, নারারণ গু । 

৮। পুরুষগণ। অপরূপ সম্ভব, তব ক্কপা দানে, 

ক্্রীগণ । নমো নমো মাধব» করুণ। নিধানে, 

মকলে। নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ ও । 

( ব্দেব্যালের প্রবেশ 1 ) 

ব্দবাম । 

হের দেখ বিরাট মুরতি, 

যেই রূপে গ্রিভুবন মোহে; 

যেই রূপ, - 

বঙ্গ! আদি দেবগণ, 

ঘনুক্ষণ করে ধ্যান। 

আগম পুলাণ বেদ, 

আন্ত নাহি পায় ধার! 

কত কোটী অনন্ত ব্রহ্মা 
শোভিতেছে গতি লোম কুলে! 

কত কোটা ব্রহ্ম। শিব, 

পদ নখে আছে পড়ে ! 

দেখ! দেখ ! 

সভ্ক্র মস্তকোপরি, 

সহস্র যুকুট শোভে ! রা 

সহ্রেক করে, 



চতুর্থ জঙ্ক। ২১১ 

সহুআ আয়ুধ শোভাপায়, 

শীবৎস কৌন্তভ মণি 
করেছে অপুর্ব শোভা, 

বিশাল উরস মাঝে। 
ওহ 

কি অপুর্ব দীপ্তি হ'তেছে বাহির 

পত শ্প্য যুগপৎ 

হইলে উদ্দিত, 

ইহার প্রভাবে, 

'নিম্্রভ হইবে জ্যোতি ! 

দেশ! দেখ! 

নুক্ষণ সব্ব ভূতগণ, 

প্রবেশে বিশাল মুখে , 

নদী জল সাগরেতে যথা । 

কিন্বা, 

প্রাদীপ্ত অনল মাঝে পতঙ্গ যেমতি । 

হের! হের! 

»জধ চক্র গদা পন্স ধারি, 

খ্য বৈষ্ঞবী মুন্ডি, 

শোভিতেছে বিশাল দেহেতে । 

কোটি কোটি, 
ত্রিভূবন হু”তেছে স্মজিত, 

প্রতি মুহূর্ডেতে, 



২৯২১ রাজসুয় 1 

কোটি কোটি সেইব্প হইতেছে লয়_। 
ও"কার প্রণব মাত্র গভীব্ নিনাদে, 

ক্ষিতাপ্তেজ ম্রুত্যোয়ে জুড়ি, 
ঘোর বে দিগন্তে ব্যাপিছে । 

এই দেহে, 

পুরুষ প্রকৃতি যুগপৎ সম্মিলন ৷ 

স্ব !£ রর 

“স্থানে হববীকেশ তব প্রকীর্ড্যা 

জগৎ প্রন্থষ্যত্যরজ্যতে চ ॥ 

রক্ষাংসি-ভীতানি দিপে। দ্রবস্তি, 

সর্ধে নমস্তস্তিচ সিদ্ধ সজ্বাঃ ॥ 

কল্মাচ্চতে ন নমেরন্মহছাত্মন্, 

গরীম্গসে ব্দণোহপ্যার্দি কত্রে? 
অনস্ত দেবেশ জগলবাল, 

স্বমক্ষরং সদ সম্ভৎ পরং য্ ॥ 

ত্বমদি দেবঃ প্ররুষ্ঃ পুরাণ-- 

স্বমন্ত বিশ্বস্ত পন্ুং নিধানস্ 

বেভ্তাসি বেছাঞ্চ পর্ঞ্ ধীম 

ত্বয়াততঃ বিশ্বমনস্তর্ধপ ॥ 

বারুর্ধমোহগ্সি বকুশহ শশাঙ্কঃ 

প্রজাপতিস্থং প্রপিতামহশ্চ ॥ 

নমোনমহ্ডেহস্তক সহজ কৃত্বঃ 

পুনশ্চ ভূক্োহপি নমো নমজ্তে ॥ 



নমঃ পুবস্তাদথপৃষ্ঠতস্তে 

বিভীষণ। 
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নমোইস্ত্রতে সর্বত এবসর্ব। 

অন্ত বীর্যযামিতা বিক্রমন্তবং 

সর্ধং সমাপ্রোধি ততোহসি সর্ব । 
++ স সস সা 

পিতাসি লোকস্ত চরাচরস্ত 

ত্বমস্ত পুজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান, 
নত্বৎ সমোইস্তযভ্যধিকঃ কুতোহন্তো 

লোক ত্রয়েৎপ্য গ্রতিম প্রভাবঃ ॥৮ 

ক্রযোঁড়ে নিমিলিত নেত্রে) 

বিকসিত অরবিন্দ যিনি 

শোভিত যে শীপদ ক্মল )- 

শরতের পূর্ণ শশী সম, 

ধাঁর পদনখ পোঁভে ১--- 

হরি-মধ্য বিনিন্দিত, 

শটিণ মধাদেশ, 

নানামণি বিভৃষিত, 

শোভে ধার পীতবাস--. 

সুবিশাল নক্ষঃস্থলে, 

ভূগুপদ্ চিহ্ন সহ মিশি, 

প্রলঘ্িত বনমালা-- 

যার আজাহুলদ্ষিত বিশাল বাহুতে 

নুবর্ণ বলয় সহ মিশি, 



২৯৬ বাজস্ুয ॥ 
৯০ সন সরস্জস্যা্পর বা আর ৬০৮০--, অমল বা সর আজ পরি ক পর এস" ৬, পর গ্রিন বনিহন-ম্ালস্সরনযররা খর ব্রার” হাসন সর 

অন্ঠ অন্য আভরণ চয়, 

ঝলমলে ধাঁধিয় নয়ন-__- 

বি্বকল জিনি, 

হ্রুক্তিম ওষাধর 5. 

ভাজে, 

খগবাজ জিনি, 

শোভিত যে নাসাপ্ুউ : 

চাক চিকুক্স বার, 

শিখিপুচ্ছে অপ্পুর্বব সোনি 4 
সেই নবীন নীরদ, 

নীলকান্তি সম» 

সৌম্য মুন্ডি ধরি, 

দেখা দাও দন্সাময় ! 
হে পভো ! হে ভব ভয়হাত্রি 

সব্বপ্রানী ভয়া-বভ, 

হখল্দধপ দে'খ, 

সুহাভষে কা।পছে হৃদয় । 

বর্ণ মম হয়েছে বিবণ, 

অঙ্গে স্মেদ-জল, 

বেষ্য আর ধারবারে না র। 

ওহে বিশ্বভুর ! 

কর জ্রাণ, 



শ্রীরূষঃ । 

চতুর্থ অঙ্ক । ২১৫ 

এ ঘোর সঙ্কটে, 

নয়ন মেলতে নারি ! 

পেট পরিবণ্ভন) 

[প্রীরুষ্ণের প্রবেশ) 

হে রক্ষেন্ছ! 

দেপ চেয়ে নমন মেলিয়া; 

মেঈপ্ন্প, 

তরঙ্গ! মা'দ দেবগণ, 

দেশে নাহি কত, 

বহু তপহ্ার ফলে, 

প্রত্যক্ষ করিলে তাহা । 

সব্লেক ক্ষয় হেতু, 

স্ক্টি করি সংস্থাপন । 

সন্বভতরূপী- আশি 

মম দেহে, 

ব্রহ্গাগড বিকাশ) 

লয় পুনঃ হয় এ দেহেতে । 

যেইজন মারে পুজে, 



১৬ 065 
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বিল্ভীষণ 

আমি লভি সেই পুজা 
অকারণ ভেদ জ্ঞান তব ; 

সেই হেতু, 
দর্শীইন্স বিরাট মূরতি 1 

মায়াময় ! 

মায়া ঘোরে কত ক্লেশ দিষে আব £ 

ওহে চিন্তাম'ণ ! 

ধার চিন্তা, 

মহেশখ্বর চিন্তে অন্ছক্ষণ, 

মূঢ় রক্ষ আমি, 

কেমনে জানিব তারে ? 

কপান ভোমার, 

সন্দেহ ঘুচিল মোর । 

তবে, 

ছল যাই বাজ দরশনে ॥ 

ডেভয়ের প্রস্থান)। 



পর্চম অঙ্ক 
প্রথম গর্ভাঙ্ক। 

রাজসভা । 

টির তাহা 

রাজসিংহাসনে যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী, ভীম, নকুল, সহদের, 
পৌমা, ভীন্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি অন্তান্ত রাজগণ 

দণ্ডায়মান । 

(অজ্জনের গ্রবে*) 
ভাত্ভুন । 

মহারাজ! 

আশিষ দাসেরে। 
যুধিঠির 

এস এস প্রাণাধিক ! 

কহ মোরে, 

হয়েছে কি, নিমন্ত্রণ কাধ) লমাধান ? 

বিশে।ষয়া, 

কহ সব বিবরণ । 



রাজসুয় । 
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হৃপ কুলোভ্তম ! 

তব, 

পদবেগু শিরে ধন্রি, 

মায়! রথে করি আরোহণ, 

পু'থবার, 

লাহুগণে নিমহ্ণ কার, 

গেলাষ কুবের পুরী : 

আক্শঘ্ বিনয়ে, 

(নলমন্্রণ কগ্সি তাবে, 

বধশ্দেলাম পাব্বভী শক্কবে। 

বহুন্তবে, 

শিব ভুর্ধা অজকুল হয়ে, 

বক:রলেন অঙ্গীকার, 

লভিতে এ ঘঙ্ঞভাগ । 

শাল পব, 

গদ্ছর্ধ ঈশ্বপ্র চিজু£সনে, 

নিমস্ণ কত্রি, 

ভারসহু প্রবেশিজ। তবজিষন্ত ধানে 

প্রণমিয়া ইন্দ্রের চলণে, 

করিনি আহ্বান শানে । 

চন্দ্লো ক, সুষ্যলো ক, 
.০প্রভলোক, আছে, 

মত জাল 



পঞ্চম অস্ক ২.৯ 

নিমস্ত্রণ করি, 

ব্রদ্ধলোকে হণম্থ উপনীত ! 
ভ্তবে তুষ্ট হ”য়ে ধাতা- 
করিলেন অঙ্গীকার, 

লভিতে এ যজ্ঞভাগ । 

এইরূপ, 

অন্ত অন্ত দেবগণে, 

নিমন্ত্রণ করি, 

গেলাম পাতালপুরে । 

দেখনু, 

সহশ্্ ফণ! করিয়! বিস্তার, 

শেষ মহাশ। 

ধরেছেন পৃথিবীমগ্ডল। 

বন্ধ বিনয়তে, 

আহ্বানিন্ যজ্ঞ দেখিবানে 

কঙিল। বাহ্রকী মোরে, 

“নাহ বাধা যজ্ঞ দেখিবারে 

কিন্ত, 

আমি গেলে, 

কে বহিবে পুর্থীভার ?”” 
সথার বচন, 

করিয়া স্মরণ, 

চাহিলায বহুতে ধরণী । 



২.৩ বাজসুয় । 
স্টান্ট, এস” এল শট পি শসা সপ ০ শী র শপ পি জা ইটিশ" উল সরান 

খুধিডির । 

আীক্ষ্। 

ফ্ি-পতি, 

পরীক্ষিতে শক্তি মষ্, 

ছাঁড়িলেন এ ভুবন । 

সেইক্ষণে, 
গাঁণ্ডীব লইয়া, 
গুকুপদে নমস্কার করি, 
ভক্তিভাবে, 

ফ্ষ্নাম করি! স্মরণ, 

অদ্থত স্তম্ভন অস্ত্রে ধরিত্রী পলিশ | 

তুই হ”য়ে মহানণগ, 

শ্থগণ সংহতি, 

এসেছেন, 

ষজ্ঞভাগ করিতে শ্রহণ । 

ভালপর, 

দেবধি, ত্রহ্মধি, সুনিগণে, 

নিমন্ত্রণ: করি 

আসিক্গাছি দেখিতে আরীপদ তব 

হও ভ্রাতহ ! চিরজীবী, 

চক্র সুধ্য সম, 

কীন্তিতব হইবে অক্ষয় । 

মহাবাজ । 
গুভ্ভক্ষণ হু-ক্সেছে অত 



ভীম্ম। 

পঞ্চম অঙ্ক । ২২১ 
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ধৌম্য তপোধন, 

আর আর ব্রাহ্মণ মগুলীসহ, 

রয়েছে প্রাস্তত, 

করিবারে তব অভিষেক । 

গুভক্ষণ হয়েছে উদ্দিত ) 

গুরুজনগণে, 

সবেমিলি 

আমীষ পাগুবে। 

হে ধৌমা তপোঁধন ! 

নান মন্ত্র পড়ি, 

পুত-তীর্থ জলে, 
অভিষেক কর ত্বর!। 

তারপর, 

বেদৌক্ত বিধানে, 

অন্য কাধা কর সমাধান । 

(ধৌম্য ও অন্থান্ত ত্রাঙ্মণগণের তদ্প করণ) 
অভ)াগত রাজগণ ! 

হও এবে অগ্রসর, 

রাঁজযোগ। বেশ ভূষ। লঃয়ে। 

ওহে চিত্ররথ নরপতি ! 

'আন শীপ্ব রাজ-পরিচ্ছদ | 

হে সাঁতাকি ! 



রাঁজসুর | 
ডল আস, কতক মস সিইসি স্নেক ৬ জপ রিও উজ সজল জপ এ এ চুক 

ধর তুমি শ্বেতচ্ছত্র রাজার মস্তকে ; 

চেদীর্থর ! 

মুকুট পরাঁও পেরে 

বুকোদর, পার্থ দৌহে করুক ৰাজন। 

মার পুন্রদ্বয়, 

রহ অগ্রে করফুড়ি; 

'ওহে অবস্তী-অধপ ! 

পাছুকা লইয়া, 

থাক তুম প্রস্তুত সত্বর। 

মদদ অধিপতি ! 

রহ অগ্রে আস-চর্শ লয়ে। 

বনুঃখর লয়ে, 

থাক, তুমি চেকিতান। 

অভিষেক হ'লে 

নবেমি'ল 

ধর্মরাজে করিবে ভূষিত । 

(পুনঃ পুনঃ বাগ্যধবনি) 

(নেপথ্যে পুরঙ্গনা কর্তৃক হুলুধ্বনি, অভিযেকান্তে 

রাজগণের যুধিষ্টিরকে সঙ্জীকৃত করণ, যু'ধঠির 

এবং ভ্রৌপদীর সিংহাসনারোহণ। আঁকা হইতে 

পৃষ্পবৃষ্টি এবং পুনঃ পুনঃ হুলুধ্বনি ইত্যাদি। 



শ্্রু 

থানা । 

পঞ্চম অঙ্ক। 

খান করিতে করিতে নর্তকীগণের আগমন) 
খাণ্াঁজ মিশ্র- কাশ্থিরী খেমটা। 

আঁয় আয় সখি! রাঁজভিষেক যাই দরশনে ৷ 

রাজ রাণী দেখিব সজনি ! একই আসনে ॥ 

গুণী, ভ্হানী, মানী স্বজন, 

সভার করেছেন আগমন । 

হেন অনুরূপ সভ1, দেখিনি নয়নে 

বাদ্য নৃতাগীত আবি, 
ভলুধবনি নিরবধি, 
গাইল গান জুড়াবে প্রাণ, 

মানিয়ে প্রাণে প্রাণে। 

গর পি ও 

চল 'এবে বন্ত সভাতলে, 
পুর্ণণতন্তি গুদানের তরে। 

টে 



ছ্বিতীয় গর্ভস্ক | 

যত্ভ্মভ। 

শ্রীকৃষ্ণ, পঞ্চ পাগুব, দ্রৌপদী, ভীগ্, শিশুপাল, ধোমা, 

ভীম্ম। 

অন্তান্ত রাজগণ, ব্রাহ্মণগণ, দৌবারেকগণ ইত্যাদি । 

যুধিটির ! 

হের দেখ, 

পৃথিবীর রাঁশএ হষেছেন সমবেত | 

ধুতরাঈ শশ পুন্রসহ, 

সুবল, গান্ধার রাজ, 

মহারথী কর্ণ, 

আর শৈলা মহারাজ, 

করিহেন অবস্থান । 

তাহার পশ্চাতে, 

ছুরিশ্রব', দোমদত, ড্রপ নৃপুত্তি, 

পুল্রগণ সহ, |] 

ছু'ঙগেছেন উপস্থিত । 



পঞ্চম অঙ্ক | ২৫ 

ঈশ্কিণে তাহার, 

শ্লেস্ছদেশ অধপতে ভগদত বীন্ব। 

পান্দতীয় নাজগণ, 

বাজ বৃহদছল, 

কলিদগ ঈতখর, 

আলবীয় রাজচয়, 

অন্ধক বৃপ'তগণ, 

দ্রাঞ্ড়ি ঈশ্বর, 

মহাতেজ। কুস্তী-ভোজ, 

লক্কেখর পাজা বিলীষণ, 

অহাবীর শিশুপাল, 

বীধাধান বিরাট নুপতি, 

'অন্যাহা রাজগণ সনে, 

এসেছেন ভব নিমস্তণে। 

সম্মূধ তোমার, 

সহারাজ উগ্রসেন, 

বৃঝিঃ, ভোজ, অন্ধক নৃপতিগণ সনে, 

যুবংশ অবংস, 

রাম কুন নহ, করেছেন অবস্থান | 

পখ্চমেতে, 

পিংহরাজ সুশর্সী ভূপাঁল, 

মহারাজ কাম: সন্ধু, 

সিন্ধুদণে 'অধপতি, 
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ঘ 
হধাশখা। 

রাজসুয । 

জয়দ্রথ বীর হয়েছেন উপস্থিত । 
উত্তরেতে, 

মাহেক্মতী অধিপতি, 

নীলধবজ রায়, 

বীর্যাবান কিধিক্ধ্য! ঈশ্বর, 

কুব্ধী মহারাজ, 

অন্যাহ্য ভপালগণ সহ, 

এলেছেন যক্ঞন্ঞাগ নিতে ॥ 

দক্ষেণেতে অধোধ্যাধেপতি, 

চক্ছসেন ববাজা, 

দওধর, 

মণেমস্ত নরপতি, 

মহারাজ পু-গুগ্রাক, 

আর আর, 

বপগণ ফলে আছে সবে তব সম্ভাষনে 

বিধিমত, 

যভ্ভভাগ (দয়া, 

অনি সবা কারে, 

এবে করহ বিদ্বায়। 

মহালাজ ! নর 

বাজগণ মাঝে, 

কুলে, শীলে, বল্বীর্ধো, 



যুধিষ্টির । 

ন্৯ ৯ স্টি পঞ্চম অঙ্ক । 

রূপে, গুণে, জপে, তপে, 

শ্রেষ্ঠ যেই সবাকার, 

অধ্য দিয়! পুজ তারে । 
তারপর, 

দক্ষিণান্তে, কর যজ্ঞ সমাপন । 

কহ পিতামহ ! 

এই নৃপতিমগুল মাঝে, 

কোন জন শ্রেষ্ঠ সবাকার ? 

সর্ব বিচক্ষণ তুমি, 

তৰাদেশ করিয়! গ্রহণ, 

£শষ্ঠজনে, 

পুজিব এ অর্যদিয়া। 

পৃথিবীতে, 
কেব! শ্রেষ্ঠ শ্রীরুষ্ণ হইতে ? 

বিষ, অবতার তিনি, 
উদ্দেশে তাহার, 

ব্রহ্ম, শিব, নিরন্তর করে পুজা ; 
তারাগণ মধ্যে যথা, 

চন্দ্রমা উদয়, 

সেইরূপ দামোদরে হেরি 

সমন্ত নৃপতি মাঝে” 



২২৮ রাজসুয়। 

ভকত বসল, 

দ্বেব সনাতন, 

পুঁজিলে তীহারে, 

চতুর্বর্গ ফল লাত হয় 

প্রাণা'ধক সহদেব ! 

পাচ, অর্থা, মধুপর্ক দিয়া, 

পুজ অগ্রে নারারণে। 

(সহদেবের পাদা, অধা, মধুপর্ক লইয়া! শ্রীকাফের 

নিকট গমন ও শ্রীরুষ্কে পাদা, অঘা দান! 

শিশুপাল। 
ক্ষণকাল রহ সহমেব! 

ওহে ভীম্ব! 

কিরূপ বিচার তব? 

পৃথিবীর রাজ বত, 

দ্বারেতে তোমার, 

এসব থাকতে, 

কেন পূজ দামোদরে £ 

বাল-বুদ্ধ প্রায়, 

পাওবে নেহারি.। 

নভে, 

কি বুদ্ধেতে এ কার্ধা করিল £ 
ক্াপুল বলি, - 



পঞ্চম অস্ক । ২২৬ 

যদি পুজিল! মাধবে, 

কোন রাজপুজ কষ? 

ধনবান্ বল যদ, 

কেন নাহি পুজ ভ্রপদেরে 1 
বিশেষতঃ 

পাঞ্চলাধিপতি, 

বাআর শ্বশুর । 

পূজ যদ আচারের ক্রমে, 

কেন তাজ দ্রোণকপে? 

মহর্ষি বলিয়। 

যদ কষে পুজা কর, 
কেবা শ্রেষ্ঠ বেদব্ণাস হ'তে ? 

নাজগণে, 

হষয্যোধন সবার প্রধান । 

কেন না'হ পুজ তারে £ 
যোগ্ধ। বল, 

পুজা ঘ্দ ইচ্ছ তব, 
কর্ণবীরে, 

কেন নাহ কর অর্ধ দান £ 

নিমন্্রয়া। রাজগণে, 

অপমান কৰি, 

কর পুজা গোপের ণন্দনে £ 

অথগর্ধে, ভুগে 



২৩ রাজসুয় 1 
পি পান ক পা সস এ এ পা কি ও ৯ শি পা একি তি শি সি এ এ তা 

তৃশজ্ঞান কর পবে? 

কেঞের প্রতি) 
রে গোপাল ! 

লাগ নাই মুখে তোর, 
কোন মুখে, 

ছার্ণয তুই ক্ষরিলি গ্রহণ & 

কোন বলে হয়ে বলীয়ান, 

অপমান কর রাজগণে 2 

এ সভার পুজা তোর, 

বণ্ডের বিবাহ সম, লয় মম মনে । 

ওহে নরপতিগণ ! 

পাপাচার পাওুপুভ্রগণে, 

ভীক্ষ, কুষ্ণ সনে পরামর্শ করি, 

সবাকারে কৈল অপমান। 

হেন স্থানে, 

জ্ঞানিজন কভু নাহি রয়, 

চল সবে, এহেন কুস্থান তাজি । 

(শিশুপালের গাত্রোখান, সঙ্গে সঙ্গে অন্ত কযেক- 

জন রাজার দগায়ান হওন)। 

ফুধিষ্ঠির | ও ৃ 
(সিংহাসন হইতে গাত্রোখান করিয়া শিশুপালের 

হস্ত ধারণ করন্তঃ) টু রর 

ক্ষমা কর চেদীখবর ! 4458 



ক) ধু 

৮ এ পঞ্চম আহ 
্ শো হক ও উরস প ওলি নি হও জট সু শসা রি 

হেন কঙ্শা তেমারে না শোডে। 

ত্রেলোক্যের পতি 

সেই ব্রহ্ম » নাতন, 

নররীপে, 

ভেছেন অবতীর্ণ এ মহীমগুলে। _. 

পূজায় তাহার, 
কাহার নাহিক অপমান । 

নিককালজ্ঞ পিতামহ দেব, 

এই হেতু আদেধিলা, কুচ পুজিবারে ॥ 
অকাঁরণ, 

কেন নিন্দা কর তানে। 

নুধিষির 1 

শান্তি যোগা নহে শিশুপাল ! 

কঝঃ নিন্দা যেই জন করে, 

কদা.চং 

মান্ত নাহ কর তারে। 

দুটবুদ্ধি শিশুপালে, 

নর বলি গণা নাহি করি, 

পশু সম হয় মোর জ্ঞান । 

বিপ্র মধে; জ্ঞানী যেই জন, 
সেই জন লদ্ঘে পূজ1; 

ত্র দধো বলবান জনে। 



হযারদ শপ অল মু বি 

বাজন্নুয় 
০০০ 

৩বশ্য মধে , 

খলবান গাজা পায়, 

পলবার অর্োতিে ; 

শুক কবে বুদ্ধ। পায় পুজা, 

এই কখা শাস্ত্রের লিখল ॥ 

সতিব তে যতক্ষত্র আছে, 

সব জানে, 

গোাবিন্দের প্লাক্ম » 

কুলে, শ্ীলে, কপি, নে, 

দানা দ কাটে, . 

€কান জন ক্ুব্র সমান £? 

শি শত, 
গুটি আভ্যাতে, 

ক্ষপান ভাভার, 

সলবকাবা হষ সমাপন ॥ 

সবল ভুক্তে, 

খাজআআরুণে €ষই নারায়ণ, 

অলবুণ্ধ শশুপাল, 

কেমনে জারনেবে জাবে 2 

ই হেতু তত্ব ন। বুঝিয়া, 
নন্দ কছে গোণবন্দেলে ॥ 

নারাক্সণে নিন্দে যেই জন্, 
মন্তন্কে তাহণর, 



পঞ্চম অস্ক | ২৩৩ ন্ 

পদাঘাত করি আমে। 
অপ্রমের পরাক্রম, 

মর্দ ভূতেখর দগহাথে, 

যেই জন, 

অবহল! করে, 

পশু প্রায়, 

বাম পদাধাতে, 

খেদ।ইব দুরে তারে। 
শিশুপাল। 

আরেরে পামর ! 

এত দর্প তোর? 

ভৃণ জীন কর মে সবারে 1? 

ওহে নৃপাতহ মগুল।! 

এত অপশন, 

কেন সহ কাপুক্ষষ প্রায়? 

ডঠ সবে যন্ত নাশ করি 

সখংশে নিধন বর গাঞুপুজগণে। ্ ঠ 

দে'গ, 

কু, ভীর় কিরূপে বা রক্ষা করে। 

(শিতপালর অসি নিফো যেফজন 'লর বত কমুগ ও 

হই রাগার ভদ্রপ করণ) 7 

ছ১-রাং । 

চল সবে কৃ্খে ন'শ করি। 



শশ এয রা, বারি পেন আত নজর আন : স্৮ ক ০০ এরি | ৭৮ এ পপি জর জওাটি জ্বর মি 

লাজগুয | 

শ্রলয় সময়, 

নথা উৎলে 'অণব, 

£সইক্প, 
গহ্জ ওদখ বুপত্ি সমাজ : 

পিল্ঞাসহ ! 

পুজ্যপাদ মহংরাজ 

পাইলে ল্লাদেশ, 

মন্দমতি শিশুপত্ল সহ, 

হু বাজগণে সুহ্ঞ্ছে দমিব । 

পাপাক্সার হেন দশ্তসত্ত নাহি হল্গ 

ক্ষপণকাল রহ পার্থ ! 

যেই জন, 

কষে সেবা! করে, 

কিবা অমঙ্গল ভার * 

ফেরুগণ করে কোলাহল, 

বতক্ষণ। সিংহ নাহি হহ ক্ষাগরিত 

1নজ্রাভাজি, 

ভঠিলে কেশরী, 

যথ', পলায় শুগাল তল, 

গুসই নু প, 

সত জা সনি 



4৪ ণে ডে পঞ্চম তাঙ্ক। 
শশা সপস্িসিসপি পাস পোস্ট পাস লা সপ সপ পি সপন লব টা শে বি আত বসান হা পাক সি পাস্তা” খল লে যব রি 

যতক্ষণ অবধান না করে শ্রীহরি, 

ততকাল, গঙ্জিবে এ মৃঢ়গুণ | 
শিশুপাঁল সভ, ্ 

ষ্ট বুদ্ধি রাভগণ, 

আকষেগের রোবাগিতে। 

অননুল গতঙ্গ বদ্ধ । 

| 

ওরে কুলাঙ্গার : 

লগ্ধ হলি, 

তবু লজ্জ! নাহি তোর 2 

প্রাণভয়ে দেখাও আনার? 

চোর কষ্জের মহিমা, 

ভশন আমি বিধিমতে 3 

হুর[চারঃ 

নারী হত্যাকারী । 

কাষ্ঠের শকট আর, 

ক্কাদ দুই বৃন্দ শাণা ভাঙ্গি, 
বীর বল হণ পরিচিত । 

পাপাচার বিনাদোষে, 

মাতুলে কারল নাশ। 

ক্ষুদ্র বুদ্ধি গোপগণে, 

ভুলা ইয়া ইন্ছজালে, 

৯ 



২৩৬ লাজসুর 

বন্মীকের প্রায়, 

উভঠাইল €গাবদ্ধন গিে | 

ম্চ -গাঁপগণশে, 

হই হেতু, 

দেব আবোশে তাক্স। 

শ্রী আর 0গাহত্যা, 

করে যেইজন, 

হেন কুলাঙ্গালে, 

অ্বন্তি কর হুলাচার % 

নে ভীম্ষম ! 

সবে তারে ধার্মিক বলিয়া জালে 

ওহে সভাজন ! 

শুন কহি এ ছুষ্টের বিবরণ 
আহ্বা নামে কানারাজ জৃতি, 

বন্য র স্থলে, 

ব'রেছিল শল্য নুপবরে । 

এই ছুষ্ট, 

হন্িরা আ।নল ভালে ঃ 

শল্য ভারে এহেতু ভ্যজিলা । 

সন ক্ষোভে, 

জুলস্ত চিতায়, 

বা্সকণ্চ। প্রাণ ছিল । | 
এই মৃহা পাপী হেতু, 



2ট জে ৪ পঞ্চম অন্ক। 
পিসিবি পি এপ টা লা রত পি পিস এপ সি াস্টি লি ৩ 

অকারণ নারীহত্যা ভ'ল। 

'আরেরে প।ষগ ! 

কোন মুবে বেছব্যাসে আন, 

জম্মাইলি পুজ্রগণে £ 

আরে ভা্ ! 

বুদ্ধি লোপ হইগ্াঞ্ে ভোর, 
সেই হেতু, 

গোপালে ঈখর কহ ! 

নিক ভীক্ষ নাম ভোর ! 

এই কুলাঙ্গার কষ, 
ভীমেরে সহায় কার, 

কপট সমরে, ও 

বিন শিস জরাসন্ধে ॥ ." * 
রুঞ্খের জাতির কিছু না পাই নির্ণগ্র | 
ক্ষণে ছ্বিজ, ক্ষণে গোপ: 

ক্ষণেক ক্ষত্রয় ১- 

কহ ভাক্ম। 

কক যদ পরমাস্সা নিরঞ্জন, 

তবে, 

€কেন হয় নানা জাতি ? 

কিন্বা 

নীচ শর যেইজন, 

সবক সাধন হেতু, নানাক্কপ ধরে। 



ান্ম । 

রাজসয় । 

আরবে হরাচার ! 

এতক্ষণ, 

বন্ধ কষ্ট করি, 

সহিয়াছি কষ নিন্দা । 

পুনঃ পুনঃ, 

কটুক্তি শুনিয়া, 

ৈধ্য নাহি মানে প্রাণে ২ 

বে মুখেতে, 

ক্ষ্ নিন্দা করিল পামর ? 

পদাঘাতে, 
ধ.লি সম চুর করি, 

ফুৎকাঁরি উড়াব ভান । 

আয়, আয়, ছুরাচার £ 

মন করাই দর্শন । 

গেদ। লইয়! বেগে ধাবমান হুইরা। 
অগ্রসর হুওন) । 

(ভৌমের উত্তোলিত হত্ত ধারণ কি 

ক্ষাস্ত হও ভীমসেন ! 

শিশুপাল তব বধ্য নয়, ' 

কহি শুন পুর্বব বিবরণ” 

শিশুপাল জন্মিল যখন, 

ক্রিলোচন চহুব্দানু হু”য়েছিল * 

জন্মমাত্র, 



পঞ্চম অস্ক । ২৩৭ 
ভাসা উযাটি হার সল্প ও ্ল 

গদ্ভের প্রায় করিল চীৎকার 3 

বিপরীত দেখি, 

ভীত হানে পিচ মাতা 

ভ্যজিবারে কুল মনন । 

হেনকালে, 

হ'ল দৈবখাশী ; 

"পার করে, 

এই শিশু হারাবে বন, 

ভাহর পরশে, 
পক ক 2 * 

হস. ভু ও হাতল, 

এসসি, টি খান ও স্টা » এট ৬ ওটি ি্রলস্াটি » জি ০ পি 

লোচন স্হাতঃ 

খালসা পড়বে ভাসে। 

লোক সুনে হেন কথা ওনি, 

বহু নাঁদগণ, 

আইল দেদতে এই লদ্ুত সঞ্ধীনে। 

থাকাতে, 

দনঘোষ কিল সর্কার। 

তব বানা পন্গান্ষীর হেতু, 

তনয় লনা, 

কোলে দল সবাকার | 

বিননুণ শুন, 

একদিন রাম নারান্রণ, 
তসলেন চে'দপুরে, 



বাজসুষ । 

নেখতে এ অভুত বালক । 

গ্োবিন্দের, 

পিহস্বমসা ইহার জননী, 
মহাদরে ভুপ্লীইল 'ছুই সহ্োৌদ্কুল : 
গ্রীতি-হেতু শ্িশুপালে কোলে দিল । 

আচক্ষিতে ভুজ্ছয় তলোঁচন সহিত, 

এসিয়া পড়িল ভুমে । 

জনক জননা, 

মহাভীত হযে শিশুতবে, 

ক্রু বললামে, 

পিস্তল করিল। স্তব। 

করঘুড়ি, 

শ্রুভশ্রব। জননী ইহার, 
চাহে ভিক্ষা, 

তলয্জের অপ্নাধ । 

হাপি বানুদেব করিলেন অঙ্গীকার, 
শত অপরাধ ক্ষমিবারে ॥ 

শিশ্পাল দেহ হ'তে, 

“নক অহখ, 

যাবৎ ন! লন ভগবান. 

ততব্াাল গ।জ্ঞবে এ পাপাচার । 

ভেনজন কে আছে ধরায়, 

গালদিতে পারে মোকে £ 



পঞ্চম তঙ্ক। ২৪১ 

তবে যে, 

হীনবীধ্য সম সহিলাম এত অপমান, 

সে কেবল কঞ্চের মাহাক্স চেত় । 

নহে, 

এতক্ষণ পাপিষ্ঠের প্রাণ বাবু 

বাঘু সহ অনন্তে মিশ্তি ! 

শিশুপাল। 

ওরে ভীন্ম ! 

নন্দ শুভ বদ শত্রু মোর, 

তুই কেন স্ততি কর তা'রে 2 

ভট্ট কৰিগণ, 

অন্তের প্রশংসাগায়, 

পুরস্কার আশে ) 

বল মোরে, 

এতক্ষণ কষে স্বৃতি করি, 

লভিলিরে কত ধন ? 

এতক্ষণ যদি, 

মহাদাত। কর্ণবীরে, 

করিতি স্তবন, 

লভিতি অনেক অর্থ। 

প্রশংসিলে ছুর্যোধনে, 

এতক্ষণে, 

রাছ্যলাভ হইত নিশ্চয় ) 



২৪২. 
শর 

রি 
সা আহার হাসান 

ইহা ছাড়া, 
অন্য আন্ত ভপগে, 

বগলে ভদন, 

লু হি কার্য তার, হইত সাঁধল 
শুক্র ৫০, ুদ্ধ বলি, 
এ টপ, 

নানান :ন অভ্ত লালে, 

আনিহেতহ ভোরে । 

এব নল, 

চাহ মদ আলাপন বল্াাণ, 

হন্ডে ভণ দিয়া যাগ পরিহার । 

ভঅন্গী স্ব 

আলে হুরাচার 1 

কষে কেন-স্ততি করে, 
পশ্ত তুউ, 
নারব বুনে 1 

চ্ক্ফাপে পন যোনি, 
বার গুণ গাঙ্স, 

মহাদেব পঞ্মুবে 



পঞ্চম অস্ক । ২৪৩, 
এ পিছ লী জলি তি এদিক ওল আস নিই জিপি উকিল ৬ চো টির মলির তি এ. ৮৮ জজ এছ ৮. জা, হট স৬ চন ৫০০৪ ৬ জা নু ভ তএর ০ - লি্জতি 

যেই নাম জপেন সব্দা, 

সহত্র মুখেতে, 
বানুকী স্তবেন বারে; রি 

(হন জনে, 

মঢ় তই, কেমনে চিনিবি ? 

মেইজন 

কৃষ্ণ গুণ নাহি করে গান, 

নিস্কল জনম ভার । 

হীনমন্তি নর আনি, 

কৃবও-স্তৃতি, 

করিতে না জানি । 

(শান ওরে কুলাঙ্গার ! 

কুষ্তদেরী রাঙণণে, 

সণ কেন জ্ঞান মোত্র। 

বার মত মাছে শক্ত, 

কেন নাহি, কর প্রদশন % 

হ: রাঃ। 

সবে মিলি কৃষ্স, 

ভীক্মে নাশ কর। 

(ছঃ বাঃ গণের কোলাহল) 

শিশ্ুপাল। 

ক্গান্ত হও বন্ধুগণ ! 

কুষ্চে, ভান্ে নাশেতে সংগ্রামে 



৪2 রাজসুয় 1 
এ আহ) ৪৮৬, করনা রিনি এরর, এ-.এ। এর ০ জা, রস চা এটি সপ এই, এলি টি বা 

শ্রী | 

অন্কের সাহায্য নাহি চাই । 

কেকের প্রতি) 

নেেরে গোপাল 

লিঞীব পুতুপি দম, 

কেন নাহ কথা কহ £ 

এত অপমান সহি, 

কেন আহ নীরব হইযস! ? 

হীন বীব্া, 

নপুংসকে বলবান বদন, 

কছে ব'দ কটুভ্তব, 

সেও-_ নারে সহিবারে , 

বার বল শ্লাঘা ভোর, 

তাই বুঝ এত আঅপনান সহ ? 

শুন নল এ! 

যত দোব করেছে এ পাপাচারু । 

যাদবীর গর্ভজাত হয়ে, 

অকারণ, 

যত্কুললে করিয়াছে নালা ক্ষতি | 

এক-দন, 

স্বজন সহিত দছ্বারকা হইতে, 

গেলাম গ্রাগজ্োতিষগ্গুনে ॥ 



পঞ্ম অঙ্ক | ই৪7. 
পিএসসির স্বর রশি এপ রি পি টি হি না প্রা জা ৫ চক অনিতা জা লি অজি লা ৬৬ সিটি সী অপস্টিল জপ উল সরি ই ছিপ অজ বা জি তল লি সি আগ লিউ 

এই বার! শুন, 

এই পাপাশয় শুন্তপুরী হেরি. 

সসৈন্তে ছারকাপুরা বেড়ি, 

ল্গুভণ্ড করেল সকল! 

নেইবার, 
পিতৃন্বহ্য অসুরাবে, 

ক্ষমিয়াহ অপরাধ । 

আর একদিন 

পিতা মোর আরুশ্তিল, 

অআশম্ধ যাগ, 

এই ছুরাচাঁর, 

চুরি করি নিল অশ্ব তার, 

নাহি হ'তে ষজ্ত সম্পররণ। 

সেবারও ক্ষমিন্থ এরে পুর্ব অঙ্গীকারে । 

আর এক দিন, 

সৌবীর উৎসব কালে, 

বন্রনামে যদছুকুল বধু, 

হরি (নল ছল করে। 

আর এক দিন, 

য়ঘর সভড1 হতে, 

হ'রে নিল মাতুল নান্দনী। 

এইবপ, 

ক্মন়্াছি বহুছোব পুর্ব অঙ্গীকারে । 



২৪৬ আজাজসুয় | 
নত স্ঞারি হও শি লাস্ট সবার হস পপ : চে শা অরিন ইউনিস নর ০০ বারি জি" পারি সা" পট, রি 

শুনিলে সাক্ষাতে সবে, 

বিন! ছোবে, 

এইনুঢ যত গালে দিল । 

সহিয়াছি বহু, 

কিন্ত আর নাহে পারি সহিবানে 

এ ভুষ্টেব, 

বন্ধ বদ থাক কেহ, 

ল্সচিরে নিবার এলে । 

হ্যায়, 

মন্ হস্তে মুন্য এর হইকুব নিশ্চিত 

না 

আরে ক্কৃষ্ও ! 

এভক্ষঞ্জে শুশিলাব' বাকা তোল । 

ঘতেক হুক্ষম্ম তোর, 

জ্ঞাত আছে চবাচলে » 

আয্মছিদ্র নাহি জাশি, 

০কন কর, 

পর ছিদ্র অন্েষণ ? 

সভা মাঝে ক্ষময়াছ মোতে, 

বলি, 

গর্বকর প্ুনহ পুনঃ % 

খভিশোধ জ"তে, 

কিবা শক্তি আছে তোর ? 



অরঞ্। 

বিশু। 

পঞ্চম খা । ৭ 
০০০ 

আর এক কথা 

মন হইল স্মরণ; 

লশীন্বজ'পণী ককঝ্িবী দেবীরে, 

এই .চু চেগ়্েইল বিবাহ করতে € 

নিশু যণা, 

সুধাকরে, চাহে ধ'রবারে ॥ 

কিখা চগালে যেনত, 

ইচ্ছা কবে, 

যও ভাখ ল'ভব্বাঙ্গে। 

আতর হনসতি! 

ভাগ ক নৃ,ত, 

নিন স্ত্রা এলে, হা মেতে, 

স৮০5 ছু হতা ভা । 

তুই চোর সন, 

পলত তা হবাার্তাহারে। 

'চোর তুই চিরকাল; 

গোকুলোন, 

ক্ষীর সবর কর, 
এই লগিস্তা করণে অভাল। 

আরে ক্ষত্রঙপ গ্রান। 

এই তীক্ষ ৭৮াঘাতে, 



লীকৃবঃ : 

লার! 

রাজসুয়। 
শি লাম পাপা এলি অসিত উপ পা সরি তি এক সতী সতী শত রস্মিিসিতািলশ কত শ৮ ৮ তি কা চি ৪৯ গা সিরিজা চলি 

কাটি মুণ্ড তোর, | 

শ্বচাইব সকল যন্ত্রণ' । 

বিনাশিয় তোরে, 

ভীম্ম সহ, 

ধিনাশ্ৰ পা গুপুভরগণে | 

(উত্তোলিত কপাণ হস্তে শীরুত্র শান্তি ধাঝস।৮, 

একান্ত মরণ সাঁধ হইয়াছে তোর * 

তবে, 

আম্পরক্ষা কর বিধিনতে | 

(শীকষ্ণ ও শিশুপালের যুদ্ধ 

(শ্রীরুষ্খ কর্তৃক, সুদর্শন চক্র ছারা শিগগাঁলেৰ 

মন্তক চ্ছেদ্ন, শিশুপাঁলের শরীর হইতে নীণ- 

জ্যোতিঃ প্রাকাশ এবং শ্রীকৃষ্ণের শরীরে লীন 

হওন) । 

শারদের গ্রবেশ। 

রুষ্ণদেষী পাঁপাত্মার, 

হইলাছে, 

উপধুক্ত প্রতিফল । 

কিন্ত শিশুপাল ! 

জনম সাথক তোর, 

বিষুহত্তে প্রাণত্যাগ করি, 



পঞ্চ আঙ্ক । ঠিক 
চন্অনিস্টিরন্ডি। 

“ লভিলি অক্ষ স্যা। 

মহারাজ ঘুধিটর ! 

ধন্য তুম নরকুল মাঝে; 

ধাহুবলে, 

পথের রাভগণে জিন, 

মহাকান্তি স্থাপিলে ভূলে; 

পিত্রাদেশ ক ররা পালন, 

লভলে অক্ষম পুণা । 

ত্বর্গগত জনক তোনার, 

বাহুছু ল ক.র আহীর্লাদ, 

পাঠাইল হেথ। “মারে | 

আ.ম৭ তো য়, 

মন প্রাণে কর জাশীর্দাদ, 

জাভ-'মন্র বন্ধগণ সহ, 

চিরস্থণে কর অবস্থান, 

অঙ্ঞন করহ পুণা। 

ওহে, 

বেন নুশত নগুল ! 

সবে 'মলি কর জয়বন। 

(সকলে একত্রীহৃত হইয়!) 

জয় রাজাধ রাজ, 

রাজ চক্রবতী, 



[৮ শক্ত হান পু ছা ও 

কত রাজসুষ্ক 1 সে 
পিসি এ জলা মম ও চিক 5 ও 

ধর্পরাজ, শৃিষ্িরের জয়) 

(ক্রমিক তিনবার) 

€গীত গাহিতে গাহিতে বন্দী গু বক্নীগপের 

প্রবেশ )! 

রাগিম্ী বেহাগ--তাঁল কাওয়ালী । 
বন্দী । ধচ্য ধন্য রাজ! প্রণমি চরণে, 

বন্দিনী। সুপ্রভাত হয় ধার নাম স্মরণে ॥ 

বন্দী । স্ডির, ধীর, গম্ভীর. ধাশ্মিক দযাময়, 

বন্দিনী । শাহান ভুজবলে পলকে এলয় হয়, 

নন্দী । ব্রহ্মা দেবগণে, সার যশগুণ গায়, 

সকলে ' জয় যুধিষ্ঠির জয় নল বদনে , 

বন্দী । স্বয়ং বৈকুঞ বিহারি, হরি ধাহ।র সহায়, 
বন্দিনী স্বর্গ, মণ্ত্য পাতালেতে কে করিবে সারে 

জয়, 
বন্দী। শাপিলে ব্রাজহ্ব সৰ করি অরিকুল ক্ষয়, 

বন্দিনী রাখিলে অক্ষয় কান্তি এই ভ্রিভুবনে । 
সকলে ধন্য ধন্য রাজা ধদ্য ভুবনে । 

ইভা পতন । 



সমালোচন। |. 

ফিরণসিংহ, দিিনগাজে সেন ছণ্ড প্রণীত । 

রঃ মূলা ১৮৪৯ আন । 

কিরখসিংহ উপন্ভাস, কাগত্র ছাপা উৎক্ক্, কিরণ সিংহের 
লেখা উপগ্তাসের অহ্থগযোগী নহে পুষ্ধক সন্ধে দেখিতে গেলে ভাগ. 
মন্দ ছুই আছে। তন্বধো ভান নংখ্যাই বেশী। রচনা প্রণালী 

প্রশংসার ঘোগা। কিরণংহের ভিতরে বতগুল স্্লোক আছেন, 
এক গোয়ালিনী ছাড়া সকযপের চরিগ্ই উত্তমরূপে পরিদ্বটিত 

ছইর়াহ্থে। কিন্ত কিরণসিংছের প্রত ভুযুমার অনুর তারুশ 
ফুটতে পারে নাই। রচনা উভভষ এবং পুস্তকখানি স্তাব পরিপূর্ণ 

বঙ্গ'নবালী। 

শ্রীযুত বাবু রোহিনীকুমার সেন গুপ্ত গ্রাণীত। 

কনফলতা, চিতোর-উদ্ধার, চণ্ডবিব্রম, প্রমোদবালা ও মায়াধিনী 
লথন্ধে প্রসিদ্ধ প্রদিদ্ধ সংবাদ পত্রের সমায়েেচন! | 

“চণ্ডবিক্রম, চিতোৌর উদ্ধার ও কন্কলতা, শ্রীরোহিনীকুষার় 

ধেন গুপ্ত প্রনীত। ছওবিক্তদ ৩৭নং যেহুমাবাক্কার ইীটে বীণাযঙ্তে 
মুত্রিত ঃ মূলা ১৫* দেড় টাকা। চিতোর-উদ্ধার বীশাবন্তরে মুদ্রিত $' 

ল্য ৯ টাকা। রুনক্লতা হি বস্ে মু) মৃক্য ৪০ বার 
আগ । ূ 



রর 2৪ 

এই তিনথানি পুস্তক পাঠ করিয়া, আমরা যার-পর-নাই সঙ 
হইয়াছি। ইহার লেখা অতিশয় উত্তম এবং হৃদয়গ্রাহী । গ্রন্থকার 

কল ব্্থ। এই তরুণ বয়সে যে ভিনি নহৎকাধ্য আরম্ভ করিয়া- 
ছ্রেন, ইহাতে অ আমরা তাহাকে সাধুবাদ না দিয়া থাকতে পার না। 
টিন ইহার ই চায় বন্তবাদ দি; ঈশ্বরের নিকট ইহার মঙ্গল 
প্রান বরবাদ । , 

টি চতোর হী দ্বার। খ্রতিহাসিক উপন্াস। কলিকাতী, 

শীধান্বছে মুতিত। মূল্য ১২ টাকা । বাবু রোহিণী কুমীর এখানি- 

'কে.উপ পঞ্ভামের প্রণালীভে রটনা করিয়া সঙ্কষ্ীভ বিষয়ে কৃতকার্য : 

হইয়াছেন । জাম্র। এখান, আগ্োপাস্ত পাট করিয়া বিশেষ সন্তোষ 

পাড় করেছাহি । ববনের। চিতোর ঝাজ্য লু করিয়া মালদেবকে 

চিতোরের মিংহাজূনে বসাইজ্: বার । মাঁলদেখ অত্যাচারী ও রাজ-* 

বংশের ছাতবৈন্নী হইয়া উঠেন । মহারাণা লক্ষণ সিংহের বং” ধর 

যুখরাজ হাখির বেপেষ বারত্ঘ একাশ করয়া হা মালদেবের | 

হুল্ত্র হইতে চিতোর উদ্ধার করেন। ৃ 

. মালবেবের কগ্তা ইলুমতীর সহিত হামিরের বিবাহ হয়। 

মার্ণবেব দুদ্ধে পরাজিত ও সি"হাসনচাত হইয়া প্রতিহিংসা সাধিবার 
হয পুন্র্ধার শরণীপন্ন হইয়াছিলেন। বধনদ্ধাজ খিঃলজি:' 

ও ও তাহার উচ উ মত হইয়। পুনব্ধার (ঢতোর আক্রমণে আগ" 

'মর্ন করেন । : ৮ হামিরের বাধ্য প্রভাবে' পরাভূত হইয়া 

খিলিজি সাহেব চিতোরেই বন্দী হইয়াছিলেন-। অনেক কষ্ট্রে পরি. 

আপ হয় যালদেব তাস্তাক্রণে' প্রাণত্যাগ কিরেন)": যুবরীক্ধ ১ 
হামির মানা শাহামির হই চিঃতারের সিংহাসন, উজ্জল করেন, 1 



ই বিডেগ ৩/০, | ্ দি 

ুগ্ঠকখানি উত্তম হইয়াহে। ভাষা! অতি জুনর। বর্ণনা: আল 
 শ্বীভাবিক.ও ভবদয়গ্রাহী। হামিরের চরিব্রটী অতি সুন্দব্ররূপে , 
চিত্রিত হুইয়াছে। বাবু রোহিলীকুমার ক্রমে ক্রমে এক জন প্রথম 

শ্রেণীর গ্রন্থকার হইতে পারিছ্নে। আদর্শ ম্শনে এর ্রজাগা, 

করা যাইতে পারে ।” ক 

্ শীমন্ত সংাঁগর। /: 

“চগু-বিক্রম। এখানিও এত্তিহাসিক উপন্যাস । এখানিতে 

ও চিতৌরের সৌভাগ্য ছূর্ডাগ্য বর্ণিত হইয়াছে । কলিকাত। হী | 

যনে ু দ্রিত। মূলা দেড় টাকা। হামিরের পৌন্র বিদয় এই. 

'আথ: নয়িকার নায়ক। 'চণ্ডের সতা নিষ্ঠা, বিমাতাঁর এ্তি' ভক্তি. 

সমরক্ষেত্রে পরাক্রম, স্রীর গ্রাতি প্রেম, সমস্ত লেখাই উত্তম হই: 
যাঙ্থে। আঁলাউদ্লীনের সময় হইতে ইংরেজ পূর্বকাল পান: 

চিতোরে যে সকল লোমহ্যণ কা সংঘটত হয়, তাহার অনেক: 

ইতিহাস আছে । চিতোরের দশ! আমরা অনেক পাঠ করিয়াছি, ৃ 
কিন্ত বাঁরু রোহিণী কুমারের এই ছুই খানি পুস্তক তাহার অনেক... 

স্থলি অপেক্ষা ভাল লাগিল। কিরণবালার বিবাহ, ও শুত্যু. মতি. 
খোঁচনীয়।” অীদস্ত সওদাগর । 

পকণকলতা । এখানি লাধারণ উপস্থাস। . বরিশাল, জা: 
প্রকাশ মন্ত্রে ঘুদ্রিত + মূলা আট আনা । : এখানি ফলা 

গল, কণকের রয়ের নাম সুরেশ্জ্র। প্রণয়ের কথাগুল মনা হয়: 
নহি গ্রন্থকার দিজেই লিথিয়াছেন কণকুলত। তাহার শ্রাথম, টা 
সুতরাং তথিষয়ে ।মবিক 'ধলিবার প্রয়োজন দাই। . আগা করি 
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কোহিণী বাবু এই সহ্ষগম পরিত্যাগ করিবেন না। শ্রীমপ্রসওদাগর, 
৬ সংখ্যা ২০এ জুলাই, ১৮৮৭ । 

“আমরা “প্চগু-বিক্রর্ণ” ও "চিভোর উদ্ধায়' নামক হইখানি 

প্রতিহাসিক উপন্যাস সমালোচনার জন্য পাইয়্াছি। উক্ত পুস্তক 
ছইথানি ৩৭নং মেস বাজার সী, বীণাধন্ত্রে মুত । পুস্তক ছুই 
খানিই উতিহাসক উপন্ভাস। গ্রন্থকার গর্দ বাঙ্গালার এক জন 

প্রসিদ্ধ জগিদার ; অর বনে পিই মাত হীন; অন্যান্য দেশীয় 

জমিদারগণ অপেক্ষা ইনি ষে, দেশেব মঙগল কামনায় চেঙটিত হইয়া- 

ছেঁন, এই সত€চষ্টাব আমর! তীহাকে অন্তরের সন্ছিত ধন্টবাদ না 

দিয়া থাকিতে পার না। পুস্তক ছুইখান পাঠ করয়া আমরা যার 

পর নাই সম্ভঃ হইলান। ইহাত্র ভাষা অতি প্রাঙ্তল এবং হৃদয়গ্রাহী; 

ত্বতাঁব বর্ণনগুল অতিশ] মনোজ্ঞ হইয়াছে ইনি চেষা করিলে 

যে, কালে একনন ভাল লেখক শ্রেণার মরে গণা হইবেন, তাহার 

সন্দেহ নাই। ইহার সদ্রদেশ্য এবং চেষ্াকে আমর! ধ্তবাদ প্রদান 

করি 1” 

সন্ীবনী। 








